
รายชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (กลุ่ม 2) 

1) หมวดหมู ่: ภาษาไทย  กจิกรรม 14 รายการ 
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวฐิติกานต์ เกษรเสนา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสมคิด ทับศรีแก้ว ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายภาคิน วรรณแสง ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวพลอยลดา ทองคำ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางขนิษฐา สุวรรณโคตร ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวสุรัตนา อินทับ ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.4-ม.6 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวรุจิรา พรมบุญ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายณพิชญกิตต์ิ ทัศคร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายภาคิน วรรณแสง ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาววราพร การุญ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวพิมณัฏฐา ชนิดกุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์ สารพันธ์ ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นางนิ่มนวล แสงวงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางธนพร สร้อยสูงเนิน ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นายนพรัตน์ อำพล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางเปมิกา สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายสมชัย ไขแสงจันทร์ ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นางรักษพร ฮ่มป่า ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นายจตุรงค์ สอดเสน  ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้ว ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางขวัญจิรา พรหมพินิจ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายธนปกรณ์ ป้องศรี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายนรพงษ์ปณต  นรสาร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาววราพร เช้ือวังคำ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายธนปกรณ์ ป้องศรี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางเปมิกา สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายนรพงษ์ปณต  นรสาร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน์ เทียมราช ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ 
นางพรสว่าง รัตนสมบัติ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางอ้อย คูณหอม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายชินกร พิมพิลา ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวปรียาอร สาริสี ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวจิรัญญา นาคะอินทร์  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา  ประธานกรรมการ 
นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้ว ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางเปมิกา สนั่นเอื้อ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวอุบล ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวมริสา ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 
นางวริสรา ชินวงษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ 
นายพิชิต ปาระพิมพ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวณหทัย วงษ์นวนตา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวละออทิพย์ เลิศไกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายพิทยาธร บุญเทียม  ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางธนพร สร้อยสูงเนิน ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 
นางวริสรา ชินวงษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ 
นางสาวมนต์วจี สกุลกัญญารัตน์ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางสาวณหทัย วงษ์นวนตา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวธัญวรัตน์ แสนสา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชินกร พิมพา ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 
นางวริสรา ชินวงษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ 
นางสาวนริลศร พรหมเสนา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชัชวาลย์ โชติมลทิน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางพรทิพย์ พานิล ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางประเสริฐ จันชมภู ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 
นางวริสรา ชินวงษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ 
นางสาวกริกา งามแสง ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางอัจฉรี ยืนนาน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชัชวาลย์ โชติมลทิน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางประเสริฐ จันชมภู ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 
นางวริสรา ชินวงษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาววิมลลักษณ์ ผาลี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางยุวดี หอมไกรลาศ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 
นางวริสรา ชินวงษ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ 
นางสาววิมลลักษณ์ ผาลี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายประจักษ์ ศรไชย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
2) หมวดหมู ่: คณิตศาสตร ์ กจิกรรม 15 รายการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรม 
นางกีรติกร จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายกฤตยชญ์ เข็มใคร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวประหยัด  ฤาชากูล ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายจีระศักดิ์ ราสุนนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางนับเดือน  พรมเด่ือ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรม 
นางสาวปิยนุช พิมพ์รส ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสุกันยา กำลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาววาสนา ศิริเพชร ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นางสาวสุพิชชา วะสาร ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรม 
นางสาวปภาวรินทร์ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญรักษา ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายเสกสรร จำปาอ่อน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุชาติ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชัยรัตน์ หารเขมร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรม 
นางสาวปภาวรินทร์ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญรักษา ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายเสกสรร จำปาอ่อน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุชาติ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชัยรัตน์ หารเขมร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรม 
นางสาวชาคริยา โคตะมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวพิจิตรา ทองนู ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางบุษราภรณ์ สีดาดาน ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายสหฤทธิ์ เทพผสม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชนาพร ดาโอภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   



การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 
นายไพบูลย์ สุรารักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรม 
นางสาวชาคริยา โคตะมา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวพิจิตรา ทองนู ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางบุษราภรณ์ สีดาดาน ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายสหฤทธิ์ เทพผสม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชนาพร ดาโอภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
นายสกณธ์ ศรีมุกดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาวนภาลัย จันทร์โพธิ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวปาวีณา ศรีวงศ์ษา  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายวชิรายุทธ จอกทอง ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายสุกลพัฒน์ การร้อย ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายอัคเดช ศรีพรหม ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวพิชยาพร พรหมสาขาฯ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
นายสกณธ์ ศรีมุกดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ พาเหนียว ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายภาณุทัต คำทะเนตร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสุกลพัฒน์ การร้อย ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางรพีพร สุรารักษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายมานพ โยธายุทธ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
นายสกณธ์ ศรีมุกดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาวมัสญา การะจักษ์ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวสุทัชชา บุญสีมา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางสาวกีรติ กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายพันศักดิ์ เอียงทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายธำรงเดช  ธำรงรัชพงษ์ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางวิธูวนีย์ รัตนไพโรจน ์ ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
นายสกณธ์ ศรีมุกดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาวมัสญา การะจักษ์ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวสุทัชชา บุญสีมา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางสาวกีรติ กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายพันศักดิ์ เอียงทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายธำรงเดช  ธำรงรัชพงษ์ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางวิธูวนีย์ รัตนไพโรจน์ ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
นางรุ่งนภา  พรหมภักดี รักษาการรอง ผอ.โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ 
นายพงษ์ศักดิ์ ลำพอง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวกนกพิชญ์ ชาติชำนิ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวณัฐวิภา แพงวิเศษ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาวสุกฤตา บรเพ็ชร ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวอัมพา ชุมศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 
นางรุ่งนภา  พรหมภักดี รักษาการรอง ผอ.โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐวิภา อุดชุมนารี ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวจริยา ประวันไว ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวกุลนิษฐ์ เทศน์เรียน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 



นางสาวพรทิพย์ อักษร ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางฐรัชญา กินร ี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายนวพนธ์ ศรีทอง ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
นางรุ่งนภา  พรหมภักดี รักษาการรอง ผอ.โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวจามจุรี เพชรอุเทน ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายจักรกฤช จิตรเท่ียง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายวชิรายุทธ จอกทอง ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาววรันธร ศรีสาคร ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ ขำเขมร ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
นางรุ่งนภา  พรหมภักดี รักษาการรอง ผอ.โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวกนกกาญจน์ ภูโคกเนิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาววายุพา พลศักดิ์ขวา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายชิรพล เวียงสมุทร ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางอัญชลี สุขพิลาภ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวปัทมาภรณ์ สุภูตัง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
นางรุ่งนภา  พรหมภักดี รักษาการรอง ผอ.โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ นาเชียงใต้ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายวชิรายุทธ จอกทอง ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวสิริพัชร เจริญไชย ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางนงลักษณ์ แพงพา ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวภาวิดา มุลจันดา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวกฤติยา  พันยากิจ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
3) หมวดหมู ่: วิทยาศาสตร/์นกับนินอ้ย  กจิกรรม 13 รายการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
นายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางรุ่งทิพย์  จันทร์อ่อน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวศรีประภา  สุนารักษ์ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชารินี บุญเรืองจักร ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 



นางภักดี อามาตรมนตรี ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายอติ ผานะวงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาวเยาวเรศ พระโนเรศ ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวไทยรัฐ ยิ่งยืน ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นางสาวจุลลดา เขจรสัตย์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
นายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวปนัดดา แก้วศรีสังข์ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวบุสยา วรรณทอง ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางยงจิตร  สัพโส   ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวปนัดดา สิงหาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางดวงใจ จันทวงค์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายอติ ผานะวงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ ผาด่านแก้ว ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวดลนภา พรรื่นเริง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสุมาลัย บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
นายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นางวรพรรณ  ลุนจักร   ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุนิตา ดาบพลอ่อน ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวผกาวรรณ กลางชมภู ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสุทธิพร วงศ์คำ ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวนันท์นภัส สุราษฎร์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
นายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางนิตยา  ปอยเปีย   ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวปนัดดา สิงหาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวกนิษฐา กลยนี ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางปิยวดี สิงห์ทองไชย ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาวศิริขวัญ ขันทะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางวันเพญ็ เจริญไชย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
นายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสานิต  โลบภูเขียว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางพิศมัย พานโฮม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวนันท์นภัส สุราษฎร์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
นายมนูญ คูณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายนรินทร์ หลักทอง ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาววิมลรัตน์ พลหาญ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางสาวดวงพร  คำภูแสน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาววรรณา ไขลายหงษ์ ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายสถาพร สุติบุตร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวกมลชนก พลเย่ียม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
นางจันทรนันทน์ พรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุดารรณ สุทธิอาจ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวกนกนันท์  นนธิราช  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวมยุรี จักรสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวชิดชนก โยปทุม ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
นางจันทรนันทน์ พรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นางสุชญา ประทุมพงษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวศริยา ทองนุ้ย     ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายเจษฎา ถาปันแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ปภัทร แก้วดี ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
นางจันทรนันทน์ พรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายไพรวัลย์ แวววงค์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางพรภินนัท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางศศินันท์ สาขามุละ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวนภาศรี สุขสำราญ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางกนกพิชญ์ พรมทอง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 



   
การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
นางจันทรนันทน์ พรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายบรรจงค์ กออำไพ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นายชาญฤทธิ์  ศรีหานาม  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางกัลยารัตน์ นาคีย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวมาริสา  ต้นจำปา ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 
นายปรีใหม่  วังวงค์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ   ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ งอยปัดพันธ์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
นายปรีใหม่  วังวงค์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ   ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ งอยปัดพันธ์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 
นายปรีใหม่  วังวงค์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
นายประการ  อินทรพานิชย์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายกันต์พงษ์ ภิญโญเรืองธญั ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์ งอยปัดพันธ์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
4) หมวดหมู ่: สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  กจิกรรม 13 รายการ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
นางสาวพุทธชาด แสนอุบล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ประธานกรรมการ 
ส.ท.อุฤษด์ิ ม่วงมณี ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางสุพารัตน์ คำเพชร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเพ็ญนภา สัพโส ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวจิรารัตน์  แก้วก้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางกฤษณา นามเสน ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 



นางสาวยุวันดา จันทพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
นายสิทธิชัย นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ประธานกรรมการ 
นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชยุตรา ยืนยง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายอุกฤษ มะโนชัย ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวนวรัตน์ โคตรศรี ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวสุภาวดี บุญเชิด ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวยุวันดา จันทพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 
นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ 
นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุธิดา อินธิแสง ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวบังอร จุตาผิว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ ชะยุมาตร ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ 
นางสาวพรชิตา ใยวังหน้า ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายชานนท์ นาคีย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวชุลีกร คำหล้า ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายครรชิต เหมะธุลิน ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภูวนาท พูนสวัสด์ิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 
นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ 
นายเอกชัย นิลเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางอุไรพร จันฤาไชย ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 



ว่าท่ี ร.ต.หญิงนภธร พรหมดีราช ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอัมพา เพ็ญสุวรรณ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายณัฐพล วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 
นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ 
ส.อ.ปิยะวัฒน์ พรมลี ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นายนวภพ เช้ือคำเพ็ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายธราดล พิลาพรม ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวกษิรา อเนกนพโภคิน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายณัฐพล วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
นายสิทธิชัย นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ประธานกรรมการ 
นายสมภูมิ ลันโคตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางเสาวนีย์ สีหนาท ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายมดิศร ระหงษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายวุฒิชัย โภคะชัย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 
นายสิทธิชัย นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ประธานกรรมการ 
นายศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวปวีณา วนะภูติ  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางธิกานดา ศรีสาคร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางอาภรณ์ ผิวบุญเรือง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ 
นายนันทศักดิ์ มูลวงค์ ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางสาวคณัสนันท์ กุลภา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุธิดา อินธิแสง ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายวิทยา มุณีจันทร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางจิราพา  หัสกรรจ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ 
นางสาวจินรี อุปชา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางชุมากานต์ สุรเสียง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวสุธิดา อินธิแสง ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางจิราพา  หัสกรรจ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
นายสิทธิชัย นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ประธานกรรมการ 
นางสาวสุภาพร โสดาลี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางดวงกมล อุปสรรค์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาวสุพัตรา ทองคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวนัตติยา มาริชิน ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวลัดดาวัลย์ โยธะชัย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
นายสิทธิชัย นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ประธานกรรมการ 
นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวสุนีวรรณ ทิพชาติ ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวสุภาพร แสงสี ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวลัดดาวัลย์ โยธะชัย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 
นายอภิสิทธิ์  ทนคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวจอมทอง อบอุ่น ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางกาญจนา สีทาไข ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
พระมหาประเวชสิริจ.น โท วัดศรีวรารมณ์ กรรมการ 
นางสาวกาญจนา  ดีระดา ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์พงัโคน กรรมการ 
นางสาวสาลินี สิงห์มหันต์ ครูโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ กรรมการ 
นายอัธยา วงศาขี่  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



5) หมวดหมู ่: สขุศกึษา และพลศกึษา  กจิกรรม 6 รายการ 
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 
นายนพดล ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประธานกรรมการ 
นายธีรโชติ สุทธิอาจ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายวรสิทธิ์ พรหมมา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายสุรชัย วิโรจน์บรรจง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 
นายนพดล ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประธานกรรมการ 
นายวิวัฒน์ พานิชย ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายสุทธิพงศ์ กันวะนา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
ว่าท่ีร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์ ครูโรงเรียนนาสีนวล กรรมการ 
นายนัทชัย สงค์ลำ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายฤทธิรงค์ บุตรแสน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายอนัน มาตราช โรงเรียนแวงวิทยาคม กรรมการ 
นายอนุภาพ โตไทยะ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 
นายนพดล ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประธานกรรมการ 
นายฤทธิรงค์ บุตรแสน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายอนัน มาตราช โรงเรียนแวงวิทยาคม กรรมการ 
นายวัชระ เปรมปรี ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 
นายนพดล ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประธานกรรมการ 
นายอนุวัฒน์ คำลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายปภังกร ตะพิมพ ์ ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายฤทธิรงค์ บุตรแสน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายอนัน มาตราช โรงเรียนแวงวิทยาคม กรรมการ 
นายวัชระ เปรมปรี ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
นายนพดล ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประธานกรรมการ 
นางสาวเบญจกัลยาณี วงษ์เวียน ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวแคทลียา รุ่งแสง ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายโสภณเกียรติ ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายศิวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายศรันยู  พระโนเรศ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 



นายภานุพงค์ เข่ือนกองแก้ว ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ 
นายอนันต์ มาตราช ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  เปล่ียนปิด ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางวัชราภรณ์ แก้วคำสอน ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
นายนพดล ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประธานกรรมการ 
นางสาวพรพรรณ พาเสน่ห์ ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายอาทิตย์ สารวงษ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายอลันบอล  ธรรมสุข ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายศรันยู  พระโนเรศ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายธนะชัย มูลตรีแก้ว ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ ครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นางหทัยชนก งอยแพง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุรชัย วิโรจน์บรรจง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
6) หมวดหมู ่: ศลิปะ-ทัศนศลิป ์ กิจกรรม 13 รายการ 
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายจตุชัย ชนะมาร ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายจตุชัย ชนะมาร ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายจตุชัย ชนะมาร ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายจตุชัย ชนะมาร ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
นายวัชรินทร์ ยศตะโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายคมสันต์ หอมสมบัติ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
นายวัชรินทร์ ยศตะโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายคมสันต์ หอมสมบัติ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันเขียนภาพสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
นายวัชรินทร์ ยศตะโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายคมสันต์ หอมสมบัติ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเขียนภาพสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
นายวัชรินทร์ ยศตะโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายคมสันต์ หอมสมบัติ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
นางเนตรนภา  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายวิเชียน มาตราช ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 
นางเนตรนภา  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายณัฐพงษ์ สุโนนคุณ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายบัณฑิต จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวกานต์ธีรา รัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 
นางเนตรนภา  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายเสกข์  สกุลโพน ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวมาลินี พลราชม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
นางเนตรนภา  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายยงยุทธ์ เกษร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวมาลินี พลราชม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
นางเนตรนภา  ธุรารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวนราภัทร ว่องไว ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายยงยุทธ์ เกษร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวมาลินี พลราชม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
7) หมวดหมู ่: ศลิปะ-ดนตร ี กจิกรรม 48 รายการ 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ 
นายวิทวัส บุญศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายตะวัน สารจิตร ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ 
นายวิทวัส บุญศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายตะวัน สารจิตร ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ 
นายวิทวัส บุญศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายตะวัน สารจิตร ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ 
นายวิทวัส บุญศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายตะวัน สารจิตร ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอดุลย์ เชิญบ่อแก ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางกนกชญา หาญธงชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายสุพจน์ สัตถาผล ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายไชยา ใจกลาง   ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
กิตติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ 
นางสาว กฤติกา คุณทรัพ  ครูโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายธิติ  ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายประภาศักย์ ใจเท่ียง ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ เช้ือกูล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายตะวัน สารจิตร ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายทัชนนท์ สัตถาผล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายตะวัน สารจิตร ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายทัชนนท์ สัตถาผล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.4-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 
นายกิตติพงษ์ เวทย์บูชา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ประธานกรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายพชร โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายธิติ ภูแสนศรี ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
   
8) หมวดหมู ่: ศลิปะ-นาฏศลิป์  กจิกรรม 10 รายการ 
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
นางสาวพัชรี กลยนีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวเขมฉมา รักษาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสินีเนตร นาโควงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กล่ิน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาววจีทิพย์   ภูพาน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
นางสาวพัชรี กลยนีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวเขมฉมา รักษาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสินีเนตร นาโควงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กล่ิน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาววจีทิพย์   ภูพาน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 



   
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 
นางสาวพัชรี กลยนีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวเขมฉมา รักษาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสินีเนตร นาโควงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กล่ิน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาววจีทิพย์   ภูพาน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 
นางสาวพัชรี กลยนีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสาวเขมฉมา รักษาสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสินีเนตร นาโควงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กล่ิน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาววจีทิพย์   ภูพาน  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
นางสาวพัชรี กลยนีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา นามธรรม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวจริญญา โพธิ์ศร ี ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
นางสาวพัชรี กลยนีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา นามธรรม ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวจริญญา โพธิ์ศร ี ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
นางมาริษา เศียรกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางพรทิพย์ สินธนนัชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
   
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
นางมาริษา เศียรกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางพรทิพย์ สินธนนัชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
   
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 
นางมาริษา เศียรกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางพรทิพย์ สินธนนัชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
   
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  
นางมาริษา เศียรกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางพรทิพย์ สินธนนัชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายเจริญชัย สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายกฤษฏา วงมนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางสุปราณี  บุญรักษา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
9) หมวดหมู ่: ภาษาตา่งประเทศ  กิจกรรม 29 รายการ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางณัฏณันฐ์ เมืองขันธ์ ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์ ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวณัชชา มลิซ้อน ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวฤทัย กองทอง ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวมาลีพร ด้วงโต้ด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวธนัญญา พจนา ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวปรียาวรรณ มายูร ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางวรรณวิศา กวีพิชชาพัชร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
Miss Wirba Christina Shinyuy ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาววรันต์ฐิตา ชาวดง ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายนเรศ  เปล่ียนคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
Miss Florence engema Mokosso ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวกรรณิกา เพลาวัน ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวอนุรักษ์ รัตนรักษ ์ ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายสิริชัย พาวงศ์ ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวกัญญาภัทร มูลมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวกนิษฐา  นุ่นสวัสด์ิ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
Mrs.Hilda Bisona ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางจันทร์จิรา  แง่พรหม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวชลลดา พรมสาย ครูโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
Mr.Elliot Kambe Jery ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์ ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นายณัฐวงค์ อิ้มพัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาววิภาพร บาลลา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางวิภาวดี เหมะธุลิน ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางนิโลบล คำลือชัย ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางภิรนนัท์ ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวปิยะนุช จริยนิติสกุล ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
Mrs.Rosannalyn Phaengpha ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
Mr.Elliot Kambe Jery ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การเขียนเรื่องส้ันภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุชาวดี โพธิสาเกตุ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสิริพร รัตนวรรณี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายธรรมนิตย์ พรมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวลลิตสินี วิศรียาธร ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวเมวิชญา ชวภณพิพัฒ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาววรรณรภา ภูภักดิ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การเขียนเรื่องส้ันภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นางขวัญนคร ศิริขันธ ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายอภิทักษ์ จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวลลิตสินี วิศรียาธร ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายเอกอภิสิทธิ์ เอกมาตร ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 
นางชนิตา ยิ่งยง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
นางสาวณฐพรรณ มูลน้อยสุ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวณัชริดา ยาทองไชย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวพชรพร คนชุม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเพ็ญประภา อ่อนมิ่ง ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางสาวขวัญฤดี ชัยพงษ์ ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นางสาวเมธาวรรณ จันทะลัย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.4-ม.6 
นางชนิตา ยิ่งยง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
นางสาวชนกชนม์ บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวณัยญารักษ์ พันเทศ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวรวิสรา เวยสาร ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวถนิษฐา ปะมาระเต ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวนิศากร โกสุมศักดิ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาววิสุดา ตลบหอม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอภินันท์ ทองใส ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันพูดเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 
นางชนิตา ยิ่งยง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
นางสาวณัยญารักษ์ พันเทศ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวพชรพร คนชุม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวกันตวีร์ คำชนะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวพรนิภา รัตนคุณ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
นางชนิตา ยิ่งยง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจฤณญา จินาศรีพูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายณัฐพงศ์ จันทร์ศรีเมือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
นางชนิตา ยิ่งยง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  นนทะชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
นายปรเมศว์ นิ่มมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นางอรวัสน์ มุลมณี ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  นนทะชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันละครส้ัน-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
นายปรเมศว์ นิ่มมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นางสาวจฤณญา จินาศรีพูล ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายณัฐพงศ์ จันทร์ศรีเมือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันละครส้ัน-ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
นายปรเมศว์ นิ่มมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  นนทะชัย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
   

  



การแข่งขันละครส้ัน-ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
นายปรเมศว์ นิ่มมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางชนิตา ยิ่งยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายวัลลภ แก้วปัญญา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   
10) หมวดหมู ่: กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กิจกรรม 9 รายการ 
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ประธานกรรมการ 
นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายวิชัย ทองประภา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายมนู ภูกองชนะ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชัยภัทร หลักคำ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายวิระพล ทองจรัส ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ประธานกรรมการ 
นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายวิชัย ทองประภา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายสุรเชษฐ์ นนท์สุราช ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายชัยภัทร หลักคำ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายวิระพล ทองจรัส ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ประธานกรรมการ 
นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายชัยภัทร หลักคำ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายวิระพล ทองจรัส ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 
นายสมหมาย เพียสา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา ประธานกรรมการ 
นางพรภินนัท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวปภัสรา เตียงพลกรัง ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายเสกสิทธิ์  ปาละสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวนุชลี จันทรังษี ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 



นายวิทยา บุญหล้า ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 
นายสมหมาย เพียสา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา ประธานกรรมการ 
นางพรภินนัท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวปภัสรา เตียงพลกรัง ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายเสกสิทธิ์  ปาละสิทธิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวนุชลี จันทรังษี ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายวิทยา บุญหล้า ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
นางสาวอมร สมพร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ประธานกรรมการ 
นางสุทธิรัตน์ พองพรหม ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ  เหลาพรม  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชลลดา จักรุวงษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางทิพเนตร หมุดน้อย ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอนงค์รักษ์ รักษาบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
นางสาวอมร สมพร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ประธานกรรมการ 
นางสุทธิรัตน์ พองพรหม ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ  เหลาพรม  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชลลดา จักรุวงษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางทิพเนตร หมุดน้อย ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอนงค์รักษ์ รักษาบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาววิมาลัย ภูรัพพา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางอุลัยวรรณ นาโควงศ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
นางสาวอมร สมพร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ประธานกรรมการ 
นายธนากร สอนวงษ ์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวจุรารัตน์ อัครพิน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางเสาวลักษณ์  จันเทพ  ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางณิชากร  โสภาพร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางอริสา อรัญมาลา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 



   
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
นางสาวอมร สมพร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวภูรีรัตน์ สายลุน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวจุรารัตน์ อัครพิน ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางณิชากร  โสภาพร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางเสาวลักษณ์  จันเทพ  ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นางอริสา อรัญมาลา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-3 
นางสาวพุทธชาด แสนอุบล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์ ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางพรภินนัท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายนิรันดร์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นายเจนณรงค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-6 
นางสาวพุทธชาด แสนอุบล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์ ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางพรภินนัท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายเจนณรงค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การปฐมพยาบาล ม.1-3 
นางสาวพุทธชาด แสนอุบล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวอภิรดา เคนพิทักษ์ ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางพรภินนัท์ วงศ์กลุ่ม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายนิรันดร์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นายเจนณรงค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
11) หมวดหมู ่: คอมพวิเตอร์  กจิกรรม 14 รายการ 
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 
นายพงษ์ขจร บุญพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุนทรี พจนา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายธนากร ผากงคำ ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายธวัชชัย สังขฤกษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
นายพงษ์ขจร บุญพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายนรินทร์ หลักทอง ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายปวเรศ แสงสว่าง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
นายพงษ์ขจร บุญพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นางสาววิภานี ศิริพลบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายณัฐพล วงษ์ยอด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายสมาน ล้ำลอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายประจักษ์กร เนืองทอง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
นายพงษ์ขจร บุญพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นางสาววิภานี ศิริพลบุญ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายณัฐพล วงษ์ยอด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายสมาน ล้ำลอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายประจักษ์กร เนืองทอง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายนรินทร์ หลักทอง ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวจุติพร อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นายสุรชัย วันดี ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายสุวัฒนา ฮาบพนม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายผาสุข นาโควงค์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายธิติภัทร์ ไชยพร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายยุทธพงษ์ สีลาขวา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายชุมพล  อรพล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ม.1-ม.3 
นางสมฤดี แสนเภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางเยาวนาฏ  เริ่มศรี ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายผาสุข นาโควงค์ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายประจักษ์กร เนืองทอง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 



   
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการ 
นายสุวัฒนา ฮาบพนม ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายธนัตถ์ สุรารักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นายชุมพล  อรพล ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
นายสุริยัน รองไชย            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวจุติพร อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวศรีสมร มากเกื้อหนุน  ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายเชาวรินทร์  บงบุตร ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายนพรัตน์ ขาวพิมพ ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายปวเรศ แสงสว่าง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายวิทัศนัย พรมราช ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายยุทธพงษ์ สีลาขวา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
นายสุริยัน รองไชย            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวจุติพร อ่อนสุระทุม ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางสาวศรีสมร มากเกื้อหนุน  ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายเชาวรินทร์  บงบุตร ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการ 
นายนพรัตน์ ขาวพิมพ ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายปวเรศ แสงสว่าง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายวิทัศนัย พรมราช ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายยุทธพงษ์ สีลาขวา ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งเรียงขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายประจักษ์กร เนืองทอง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวสุนทรี พจนา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายไตรภพ สารีนันท์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายประจักษ์กร เนืองทอง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางกัญญาภัค พันสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายอภินันท์ กินร ี ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ 
นางสาวมาลิณี แก้วเกิดมี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางกัญญาภัค พันสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
นายนคร โคตรโสภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวภาวีณี คิดโสดา  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายทรงวุฒิ ผิวงาม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายกิติพงษ์ สัพโส ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
นายนคร โคตรโสภา ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวภาวีณี คิดโสดา  ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายทรงวุฒิ ผิวงาม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายกิติพงษ์ สัพโส ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
12) หมวดหมู ่: หุน่ยนต ์ กจิกรรม 8 รายการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายนพรัตน์ ขาวพิมพ ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายปริวรรต ฟองอ่อน ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายนพรัตน์ ขาวพิมพ ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายปริวรรต ฟองอ่อน ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายนพรัตน์ ขาวพิมพ ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายปริวรรต ฟองอ่อน ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ สักขินา ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นายปวเรศ แสงสว่าง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายธวัฒชัย หอมแพน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายนพรัตน์ ขาวพิมพ ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นายปริวรรต ฟองอ่อน ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายสุรศักดิ์ สักขินา ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นายปวเรศ แสงสว่าง ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายปริญญา โชว์สูงเนิน ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นางสาวชุติญา เกตวงษา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 
นายพูนทวี ผิวบุญเรือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายปริญญา โชว์สูงเนิน ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 
นายพูนทวี ผิวบุญเรือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายปริญญา โชว์สูงเนิน ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 
นายพูนทวี ผิวบุญเรือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวชุติญา เกตวงษา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 
นายพูนทวี ผิวบุญเรือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นายรังสรรค์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวชุติญา เกตวงษา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายณัฐพล สุรินทะ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
13) หมวดหมู ่: การงานอาชพี  กจิกรรม 18 รายการ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
นายเกษมสุข อันตระโลก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.พัฒนพงษ์ พระหันธงไชย ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นายอดิศักดิ์ กะพุทธา ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นายอดุลย์ ทับศรีแก้ว ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายกิตติ ถามะพันธ์  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 
นายเกษมสุข อันตระโลก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายอธิราช ชิณเทศ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต. สหพล คึมยะราช     ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายภารพ ไตรวงศ์ย้อย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบุญรัตน์ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นายนราดล นวลมณี ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายพิษณุ คำภู ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายกิตติ ถามะพันธ์  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
นายเกษมสุข อันตระโลก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชลี หมู่มาก ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางเพ็ญศรี เกษเพชร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางจีราวัฒน์ วิชนา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางเพียงใจ ทาบุดดี ครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการ 
นายวีชัย อัคนิจ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 
นายเกษมสุข อันตระโลก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชลี หมู่มาก ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวประภัสรา คึมยะราช ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายอดุลย์ ทับศรีแก้ว ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการ 
นายวีชัย อัคนิจ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
นายจิรเดช บุตราช ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายมาธิว ละออ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวจิตรา  อาษาสร้อย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
นายจิรเดช บุตราช ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายมาธิว ละออ ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวจิตรา  อาษาสร้อย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 



   
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
นายอเนก วรรณสวนหม่อน ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางศิริมงคล เจริญไชย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 
นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
นายอเนก วรรณสวนหม่อน ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการ 
นางมณีวรรณ สุวรรณโน ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางราตรี หอมไสย ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นายจิระ ราชโยธา ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางศิริมงคล เจริญไชย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
นางแววยุรี ใบภักดี ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายวิชา ศรีสร้อย ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายอานนท์ เข็มรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
นางแววยุรี ใบภักดี ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นายวิชา ศรีสร้อย ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นายธราพงษ์ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายอานนท์ เข็มรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเบญจพล หอมละออ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางจิตรฤทัย ดีโท ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายสหชัย สุวรรณการ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวจิตรา  อาษาสร้อย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเบญจพล หอมละออ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายสหชัย สุวรรณการ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวจิตรา  อาษาสร้อย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวขวัญภิรมย์ จัตุรโพธิ ์ ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวจิตรา  อาษาสร้อย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นางสาวศุชันษา อินหา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวขวัญภิรมย์ จัตุรโพธิ ์ ครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการ 
นางสาวจิตรา อาษาสร้อย  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายณชพัฒน์ ดุลยลา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวสุวิชา จันทร์โคตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวจิตรา อาษาสร้อย  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายณชพัฒน์ ดุลยลา ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการ 
นางสาวสุวิชา จันทร์โคตร ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวจิตรา อาษาสร้อย  ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเลิศศักด์ิ คู่สูงเนิน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวสายฝน เคนคำภา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางศิริมงคล เจริญไชย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
นางรัตนา เวียงวงษ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเลิศศักด์ิ คู่สูงเนิน ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการ 
นางสาวสายฝน เคนคำภา ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางศิริมงคล เจริญไชย ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 
   
14) หมวดหมู ่: เรยีนรวม - ภาษาไทย  กจิกรรม 7 รายการ 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวจามจุรี เพชรอุเทน ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายพิเชษฐ์ พลไชย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวเปรมจิตร พวงประดิษฐ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวจามจุรี เพชรอุเทน ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายพิเชษฐ์ พลไชย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางดวงจิต บุตรแดง ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวจามจุรี เพชรอุเทน ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายพิเชษฐ์ พลไชย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางดวงจิต บุตรแดง ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวจามจุรี เพชรอุเทน ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายพิเชษฐ์ พลไชย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางดวงจิต บุตรแดง ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวจามจุรี เพชรอุเทน ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นายพิเชษฐ์ พลไชย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางดวงจิต บุตรแดง ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
   
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 
นางหทัย พจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาววิมาลัย ภูรัพพา ครูโรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา กรรมการ 
นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นายพิเชษฐ์ พลไชย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางดวงจิต บุตรแดง ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
15) หมวดหมู ่: เรยีนรวม - ศลิปะ  กจิกรรม 15 รายการ  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   



การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอินธิรา กล่ินบัว ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  นันจินดา ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
16) หมวดหมู ่: เรยีนรวม - วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี กิจกรรม 3 รายการ 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงช้ัน 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเปรมจิตร พวงประดิษฐ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   



การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงช้ัน 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายนวภพ เช้ือคำเพ็ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวพัชนิดา หาดทวายกาญจน์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเปรมจิตร พวงประดิษฐ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงช้ัน 
นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ 
นายนวภพ เช้ือคำเพ็ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นางสาวพัชนิดา หาดทวายกาญจน์ ครูโรงเรียนบะฮวีิทยาคม กรรมการ 
นางสาวเปรมจิตร พวงประดิษฐ์ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
17) หมวดหมู ่: ศลิปวฒันธรรมอสีาน  กจิกรรม 9 รายการ 
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโปงลาง ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโปงลาง ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวพิณ ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวพิณ ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวแคน ม.1-ม.3 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   

  



การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวแคน ม.4-ม.6 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ ประธานกรรมการ 
นายอิสระ ปุญญา          ครูโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม กรรมการ 
นายรัฐกร คุณบุราณ ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ กวดขัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ กรรมการ 
นายบวร จินดาหอม ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา กรรมการ 
นายทรงเดช ชมภู ครูโรงเรียนหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 
นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายทองพูล พันธ์เลิศ ครูโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการ 
นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวชนัญชิดา มีพรหม ครูโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจรญิวิทยา กรรมการ 
นายกฤษดา วงศ์มนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการ 
นางพรทิพย์ สินธนนัชัย ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ 
นายวิทวัส บุญศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
นายบัญชา คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ กรรมการและเลขานุการ 

 


