คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๕
ที่ 246 / ๒๕6๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑
-------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปะและหัตถกรรม ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน จึงได้ประกาศการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๕ เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยกาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – ๖ กันยายน ๒๕๖๒
เพื่อให้การ จัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอดิศักดิ์ มุ่งชู)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายละเอียดแนบท้ายคาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ 246/๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มที่ ๑
๑) คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑. นายอดิศักดิ์
มุ่งชู
ผู้อานวยการ สพม.๒๕
ประธานกรรมการ
๒. นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อานวยการ สพม.๒๕
รองประธานกรรมการ
๓. นางเบญจมาศ
ฦาชา
รองผู้อานวยการ สพม.๒๕
รองประธานกรรมการ
๔. นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น
กรรมการ
๕. นายวีระเดช
ซาตา
ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
กรรมการ
๖. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
กรรมการ
๗. นางอิสรีย์
มวลเมืองสอง ผอ.กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๘. นางดณษภร
ผิวขาว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
10. นางอรุณศรี
เมืองครุฑ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๑1. นางสดใส
สวัสดิ์รมย์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑2. นางนวลอนงค์ จินดาภู
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑3. นายประภาส
วินิจสิริ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
เพื่อการศึกษาทางไกล
๑4. นางสาววัชรี
อุ่นใจชน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กรรมการ
ทางการศึกษา
๑5. นายถวิล
ม่วงสุข
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
๑6. นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๒๕
กรรมการและเลขานุการ
๑7. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
ให้คาปรึกษา เสนอแนะและให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๒) คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
ผู้บริหารในสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์
ที่ประสานรับผิดชอบแต่ละกลุ่มตามคาสั่งที่ ๒๑๒/๒๕๖๒ เป็นกรรมการ
๑. นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระเดช ซาตา
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
๔. นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๕. นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๖. นายละเอียด แพงจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
กรรมการ
๗. นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
กรรมการ

~๒~
๘. นายศุภกิจ สานุสัตย์
๙. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
๑๐. นายพิจิต ราชบุตร
๑๑. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง
๑๒. นางณัฏฐพร ชินบุตร

ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึษา
พัฒนาการ ขอนแก่น
๑๓. นายสุรกฤษฎิ์ คาปิคา
ผู้อานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
๑๔. นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
๑๕. นายศราวุธ รู้ปัญญา
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๑๖. นายสิทธิพล พหลทัพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๑๗. นายจงจิตร ดวงสนาม
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
๑๘. นายสาเนียง มิ่งขวัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
๑๙. นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๒๕
๒๐. นายคเชนทร์ กองพิลา
ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕
๒๑. นางสาวสุพรรณษา ธรรมสโรช ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕
๒๒. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕
๒๓. นายอดุลย์เดช ฐานะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒๔. นางสาวิตรี ซาตา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒๕. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒๖. นายนภดล สิงหศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
๒๗. นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
มีหน้าที่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. อานวยการ วางแผน ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากร
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร
๓. วางแผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความจาเป็นและเหมาะสม
๕. ออกแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนาแบบสอบถามที่ได้มาประเมินผล
๖. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัดการแข่งขันเสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

~๓~
๓) คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที ณ โรงเรียนนครขอนแก่น ประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นางไพร์จิตร แก้วศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๕. นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๖. นางพัชนี คามูล
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๗. นางอัจฉรา แท่นแก้ว
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๘. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๙. นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๐.นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๒. นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๓. นางวัชรี ชื่นใจ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๔. นายทินกร สดสุชาติ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๕. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๖. นางละมัย เหล่ามะลึก
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๗. นางวนิดา คารังษี
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๘. นางปวันรัตน์ จันทร์ศิริ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๙. นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๐. นายวัชระ ขันสังข์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๑. นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๒. นายทศยันต์ โยชัย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๓. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๔. นายธีรภัทร์ ศิริรส
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๕. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๖. นายธเนศ ชานิงาน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๗. นายนรินทร์ สมบูรณ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๘. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จัดทากาหนดการเกี่ยวกับพิธีเปิด คากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด
จัดพิธีเปิดงาน จัดชุดการแสดงพิธีเปิด
จัดเตรียมพิธีกร ประสานพิธีกรนาเสนอพิธีเปิดตามลาดับ
จัดสถานที่ ประดับตกแต่งเวที
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม
ประสานงานฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

~๔~
๔) คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
๔.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
๒. นายวีระเดช ซาตา
๓. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล
๔. นายศุภกิจ สานุสัตย์
๕. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
๖. นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
๗. นายสิทธิพล พหลทัพ
๘. นางจารุณี มุขพรหม
๙. นางพรทิพย์ รัตนถา
๑๐. นางชุรีพร นาเลาห์
๑๑. นายสุนทร สมบัติธีระ
๑๒. นายอุเทน นามสมบัติ
๑๓. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
๑๔. นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ
๑๕. นายวัชรวีร์ ทองวิลัย
๑๖. นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์
๑๗. นายอดิเรก สารีพิมพ์
๑๘. นางบุญญารัตน์ วิศัลย์พิทยากร
๑๙. นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ
๒๐. นายนิวัติ ต่อนี
๒๑. นายอดุลย์เดช ฐานะ
๒๒. นางปิยนารถ สุริยหาร
๒๓. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์

ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
รองประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
โรงเรียนนครขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ขอนแก่นวิทยายน

~๕~
๔.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
๒. นายจงจิต ดวงสนาม
๓. นางนัฏฐพร ชินบุตร
๔. นายสุรกฤษ์ คาปิคา
๕. นายละเอียด แพงจันทร์
๗. นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
8. นายจเด็จ อาศนะ
9. นายอนันต์ เดชโยธิน
10. ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ
๑1. นางสาวยุวภา ราวี
๑2. นายมาโชนญ์ ทับนิยม
๑3. นางกัลยา ดีงาม
๑4. นางจงกล ศรีวิไล
๑5. นางสุพิดา โนพันธุ์
๑6. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
๑7. นางนิธิดา เบ้าศรี
๑8. นางอรนุช ไวบรรเทา
๑9. นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯขอนแก่น

ผู้อานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ศึกษานิเทศก์ สพม.25
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระเดช ซาตา
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
กรรมการ
๔. นายสาเนียง มิ่งขวัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
กรรมการ
๕. นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
๗. นายสิทธิพล พหลทัพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
8. นายสมพร ตั้งศิริ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
9. ดร.นฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๑๐. นางเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๑๑. นายชัยขจร บัวช่วย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๒. นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม ๒๕
กรรมการ
๑๓. นายคเชนทร์ กองพิลา
ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๕
กรรมการ
๑๔. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๕
กรรมการ

~๖~
๑๕. นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๕
๑๖. นางสาวดารุณี งอสอน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๗. นายอัครเดช สมานฉันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียนนครขอนแก่น
๑๘. นายยุทธนา วงศ์ษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนนครขอนแก่น
๑๙. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระดนตรี โรงเรียนนครขอนแก่น

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑.นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์
รองประธานกรรมการ
๓. นายศราวุธ รู้ปัญญา
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
กรรมการ
๔.นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕.นางพิพฒ
ั น์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๖.นางอารมย์ มินา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๗. นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๘. นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๙. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๐. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๑. นางสุทิศา อารามพงษ์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๒.นางอมรพรรณ รักษาเคน
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๓.นางราตรี หาญสุโพธิ์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๔.นางอัจฉริยา สุวอ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๕. นางสาววิไล ทองแท่งไทย
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๖. นายนฤดลห์ ศรีแก้วทุม
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๑๗.นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๑๙.นางสุภาณี คงกระโทก
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๒๐.นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนขามแก่นนคร

~๗~
๔.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
ประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๒. นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์
รองประธานกรรมการ
๓. นายศราวุธ รู้ปัญญา
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
กรรมการ
๔. นายสมชาย คาหล้า
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๖. นางรัชนี วงศ์ไกรสิน
ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์
กรรมการ
๗. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
ขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๘. นางนารี วานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๔.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นายวีระเดช ซาตา
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นายสิทธิพล พหลทัพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๓. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
๕. นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรรค์
๖. นายสาเนียง มิ่งขวัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
๗. ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
๘. นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๙. นางหัทกานต์ นารีวิจิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๐. นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๑. นายคเชนทร์ กองพิลา
ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕
๑๒. นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๓. นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๔. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๕. นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๖. นางรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๗. นายพายุพงศ์ พายุหะ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๘. นางสาวิตรี ซาตา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๙. นายวิรัช คุ้มโภคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒๐. นางพรพิมล บุบผาโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒๑. นายคทาวุธ สมทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

~๘~
มีหน้าที่
๑. วางแผน ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการจัดการแข่งขันกาหนดแนวทางการแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
๒. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน และประสานขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วม
เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ของกรรมการตัดสิน
๔. กากับดูแลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๕. จัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันในแต่ละจุดการแข่งขันโดยประสานกับบุคลากร และโรงเรียน
ที่เป็นสถานที่แข่งขัน
๖. อานวยความสะดวกด้านสถานที่ จราจร ประฃาสัมพันธ์ พยาบาล
๗. จัดทาแผนงบประมาณ และรายจ่ายของกรรมการแต่ละฝ่าย
๘. ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม
๕) คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสารและรายงานตัว ประกอบด้วย
๕.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นายอดุลย์เดช ฐานะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางปิยนารถ สุริยหาร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๓. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นางเยาวกุล จุฬานนท์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๖. นางวิไลวรรณ สิมโฮง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๗. นางจินตนา ทองป้อง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๘. นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๙. นางสาวอนงค์ บุญเลิศ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์พิทักษ์
๒. นางนิธิดา
๓. นางภมร
๔. นายมงคล

ศิลปษา
เบ้าศรี
สุวรรณประสิทธิ์
ชาติสมบูรณ์

๕. นายธีรภัทร

สิทธิพล

๖. นายโสรัตน์

สันหา

รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~๙~
๗. นางสาวมะลิวัลย์ ทาทอง
๘.นางสาวกนกวรรณ ถิ่นทัพไทย
๙. นางอรนุช ไวบรรเทา
๑๐. นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นายจักรี ปรินทอง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๓. นายจักรภัทร ชาบุญมี
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นายชลาสิทธิ์ สุพรรณเท้า
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๖. นางสาวช่อลดา อดุลเดชา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๗. นางสาวกานต์พิชชา เพชร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
ขัน
๘. นายเสกสรร สีหาโมก
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๙. นายดุสิต บุตรแดงน้อย
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
๑๐. นายลิขิต พรหมพลเมือง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๑. นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๒. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวอุษา โพธิ์อุดม
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.นภาพร เพ็ชรศรีกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภาณี คงกระโทก
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕. นางสางสุรภัสสรา โสใหญ่
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๖. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร
๗. นางสาววรรษกาญจน์ จักรบุตร นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๘. นางสาวชญานิน พรมคาบุตร นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๙. นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

~ ๑๐ ~
๕.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
1. นางราณี พิทยาภาพงศ์
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
2. นางทิพวรรณ ศรีสมุทร
รองประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
3. นางสาราญ สุสี
กรรมการ
4. นางนิตยา ภูวประภากร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
5. นางนภาพร นุศรีอัน
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
6. นางสมคิด จิตระบอบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นางสาวิตรี ซาตา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายวิรัช คุ้มโภคา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางพรพิมล บุบผาโสภา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๔. นายคทาวุธ สมทรัพย์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๕. นางไพรินทร์ เจริญศิริ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๗. นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นางสาวรุจิรัฐฏิกร สุวรรณไตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๙. นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๐. นางสถาวรัตน์ เจริญสว่าง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๑. นางปารณีย์ สุทธิประภา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๒. นางสุมาลี กองเกิด
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๓. นางสาวนลพรรณ เหลี่ยมไทย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๔. นางสาวกาญจนา กองพลพรม อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๕. นางสาวกรรณิการ์ สรรพ์สมบัติ อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๖. นางสาวกนกพิชชา ดัชถุยาวัตร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๗. นางสาวกรกนก กิริรัมย์
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๘. นางสาวหทัยชนก จันทรเสนา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๙. นางสาวสิรภัทร บุณยศิวาพงศ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒๐. นางสาวรัชดา ปุญญา
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒๑. นางรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางภัคจิรา กองกะมุด
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางวาริษา แพงปัสสา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๒๔. นางอนงค์รัตน์ วิริยะสถิตกุล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

~ ๑๑ ~
มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จัดเตรียมเอกสารการรายงานตัวคณะกรรมการ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
รับเอกสารรายงานตัว/เปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการ
รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว
ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
จัดเตรียมเกณฑ์การตัดสิน แบบบันทึกคะแนนและสรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภท
รวบรวมเอกสารรูปเล่มโครงงานและจัดเตรียมตามลาดับการแข่งขัน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
๖.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางพรทิพย์ รัตนถา
๒. นายเปี่ยมศักย์ เหล่าอัน
๓. นายสุจินต์ หอมสิน
๔. นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร
๕. นายธนสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ
๖. นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์
๗. นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์
๘. นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน
๙. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว
๑๐.นางขนิษฐา หอมสิน

ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้

รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายอนันต์ เดชโยธิน
๒. นายสุพล พรหมกูล
๓. นายปิยชัย ไกรทอง
๔. นายบุญชวน ดาทุมมา
๕. นายคาศักดิ์ พิชญานุรัตน์
๖. นักการภารโรงทุกคน
๗. นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ
๘. นายปรีชา เพชรชารี

รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ลูกจ้างประจาโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

~ ๑๒ ~
๖.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นางไพร์จิตร แก้วศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๕. นายสุชาติ ชัยทอง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๖. นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๗. นายทินกร สดสุชาติ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๘. นายอุทัย แท่นแก้ว
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๙. นางอัจฉรา แท่นแก้ว
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๐. นางเอื้องพร คาอ้อ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๑. นายเถาวัลย์ สันวิลาศ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๒. นางสาวสวรส เห็มคุณ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๓. นางสาวอุษา โพธิ์อุดม
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๔. นายทศยันต์ โยชัย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๕. นางอัมพร โภคา ฮาเดน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๖. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๗. นักการภารโรง แม่บ้าน
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนนครขอนแก่น
๑๘. คณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๙. นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๐. นายจตุพล สิทธิ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๑. นายยุทธนา วงศ์ษา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒๒. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นางมยุรา ศรีทานันท์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๖. นักการภารโรงทุกคน
ลูกจ้างประจาโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๗. นายเสกสรรค์ สีหาโมก
ครูโรงเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการแลผูช้ ่วยเลขานุการ
๘. นายศิริศักดิ์ แสงปาก
พนักงานราชการโรงเรียนขามแก่นนคร

~ ๑๓ ~
๖.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นางประทุม บุตรคาโชติ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
ประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๒. นายพัศพงศ์ ปิยพัศพงศ์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
รองประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๓. นางสาวนิภาพร พวงทวี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

๔. นายธนิตร์ ไชยศรี

ครูอัตราจ้าง

กรรมการ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

๕. นางนารี วานิช

ครู

กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

๖. นายสังคม ท้าวสบาย

ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
๒. นายสมศักดิ์ นามวงษ์
๓. นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
๔. นายสุขสันติ์ การสะอาด
๕. นายองอาจ ประจันตเสน
๖. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
๗. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์
๘. นายระชานนท์ ศรีเพชร
๙. นายธงชัย กองกะมุด
๑๐. นายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา
๑๑. นายภาสกร แสนศรี
๑๒. นายกานต์พงษ์ พงศ์ประภาสรณ์
๑๓. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี
๑๔. นายเดชชาติ ทองดี
๑๕. นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ

๑๖. นายธนชิต วะปะแก้ว
๑๗. นายทัพเทพ คงวิเชียร
๑๘. นายฐิติกร ประครองญาติ
๑๙. นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช
๒๐. นายธนภัทร เด่นดี
๒๑. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร ยศวิไล
๒๒. นายศุภวัฒน์ เมืองสิม

รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~ ๑๔ ~
๒๓. นายวิเชษฐ์ สีไสว
๒๔. นายจิรายุส จรูญแสง
๒๕. นายอดิศร ศรีลาดเลา
๒๖. นายพีรวิชญ์ สทุมรัมย์
๒๗. นายชัยพงษ์ นาฤนนท์
๒๘. นักการภารโรง แม่บ้าน ทุกคน
๒๙. นายมาลัย กองธรรม
๓๐. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี
๓๑. นายเถลิงศักดิ์ ยุบล
๓๒. นายสุริยา งามเจริญ

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ลูกจ้างประจาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และสนามแข่งขัน ให้พร้อมสาหรับการแข่งขัน
๒. ดูแลระบบไฟฟ้า น้าประปา สุขา ขยะ เพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ครู และนักเรียน
อย่างทั่วถึงและพอเพียง
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ประกอบด้วย
๗.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๔. นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นางสาวโญทะกา สิริเลิศธีรกุล ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๖. นางสิริรัตน์ ประยูรคา
กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๗. นางสาวจุฬารัตน์ ดวงคาน้อย
กรรมการ
๘. นางศิริลักษณ์ แสงกระจาย
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางนงนุช จันทรโสภณ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
๑. นางสุพิดา โนพันธุ์
๒. นางวนิดา พลหล้า
๓. นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวน
๔. นางสาวพัชญาภรณ์ จันทรังษี
๕. นางนริศรา สีหราช

: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ

~ ๑๕ ~
๖. นางชรินรัตน์ ทัพขวา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๗. นางปริษฐา จงจารัสพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๘. นางนันทยา พรหมกูล
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางพิมญาดา สังขนุกิจ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๗.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นางไพร์จิตร แก้วศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนคร
ประธานกรรมการ
ขอนแก่น
๒. นางพัชนี คามูล
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนนคร
รองประธานกรรมการ
ขอนแก่น
๓. นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นางสาวช่อลดา อดุลเดชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๖. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๗. นางสาวสวรส เห็มคุณ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๘. นางอภิญญา อุทิศธรรม
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๙. นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๐. นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๑. นางละมัย เหล่ามะลึก
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๒. นายวัชระ ขันสังข์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๔. นางสาวอุษณีย์ วรรณดี
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๕. นักศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๖. แม่บ้าน
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๗. นางขวัญกมล พลเยี่ยม
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑.นางชนิดา ดวงบรรเทา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒.นางเทพบังอร บึงมุม
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นางทิพย์วรรณ แก้วดวง
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕. นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๖.นางสาวพลอยรุ้ง ชาญชานิ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๗.นางสาวจงกลนี ศิลปศิริวัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๘.นางสาวโสรยา เจริญมี
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร

~ ๑๖ ~
๙. นางณัฐชฎา ชัชวาลย์
๑๐. นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์

ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นางพัชราภรณ์ เจริญสุข ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
ประธานกรรมการ
๒. นางกฤตยา วงศ์สัมพันธ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
รองประธานกรรมการ
๓. นางอมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการ
๔. นางสาวจุฬารัตน์ สมทา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการ
๕. นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๗.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางกัลยา เพชรชารี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางกาญจนรัตน์ โต๊ะถม
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นายเสริมสุข แก้ววงษา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๗. นางสาวมนัสวี พิริยการ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๙. นางณัติพร บุตรตรา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๐. นางกนกพร ทาราศรี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๑. นางสาวจันทิพา ปรีดี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๒. นางประณีต คมสาคร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๓. นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๔. นางวิชดา หงษ์จ้อย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๕. นางอนงค์ พระคุณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๖. นางสาวขนิษฐา โสระธิวา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๗. นางชื่นชม ก้อนมณี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๘. นางสาวสุวรรณี ธิลา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๑๙. นางวิลาสินี โพธิ์นิล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๐. นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๑. นางสาวณัฐสุดา นารีวิจิตร อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๒. นางทิพย์สุคนธ์ นันโมง
อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๓. นางสาวยุภาพร ไชย์ยงค์
อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๔. นางสาวกาญจนา กองพลพรหม อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๕. นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๖. นางสาวพรรณิภา พระคุณ อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๗. นางสาวกนกพิชชา ดัชถุยา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ

~ ๑๗ ~
วัตร์
๒๘. นางสาวณัฐมล วรรณวิจิตร
๒๙. นางสาววัชราวดี ชูชัย
๓๐. นายสิปนนท์ ละครขวา
๓๑. นายนิพัธ ตั้งใจตรง
๓๒. นางดาราวรรณ อานันทนสกุล

๓๓. นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดหาอาหารว่าง/อาหารกลางวัน น้าดื่มสาหรับคณะกรรมการดาเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน
บุคลากรช่วยงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและแขกที่มาเยี่ยมชม
๒. จัดเตรียมน้าดื่มสาหรับนักเรียน ครูที่มาร่วมงาน
๓. จัดเตรียมชุดยา ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่มีผู้ป่วยอาการเล็กน้อย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
๘) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
๘.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางเยาวกุล จุฬานนท์
๒. นายสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์
๓. นายจักรี ปรินทอง
๔. นายคมกฤช กาหลง
๕. นายพิทักษ์ สิริเลิศธีรกุล

ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายสุรชาติ สารแสน
๒. นายจานงค์ หอมยิ่ง
๓. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
๔. นายวรัญญู ครองทรัพย์
๕. นายธีรเจต อิ้งจะนิล

ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๘ ~
๘.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
๓. นายบุญนา งิ้วสีดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๖. นายอนุชิต คังดงเค็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๗. นายกวิน เธียรวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๘. นายทศยันต์ โยชัย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายธเนศ ชานิงาน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นายสหภาพ ป้องพุดซา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นายคมกริช ตันติพงศ์มงคล นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นายณัฐพล บรรเทา
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๕. นายวัชระ แก้วมีศรี
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
๘.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
ประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๒. นายสังคม ท้าวสบาย
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
รองประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๓. นางภัทรานิษฐ์ ปรีชญาพงษ์เจริญ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๔. นางศิวพร บัวบุตร
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางพนมจิตร ประทุมมา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นายธนิตร์ ไชยศรี
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)

~ ๑๙ ~
๘.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นางมยุรี จันทรา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ นามวงษ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายกุศล ทัดโคกกรวด
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นายธนชิต วะปะแก้ว
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๗. นายมนัสชัย ทองสา
อัตราจ้างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นายนิพัธ ตั้งใจตรง
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๙. นายองอาจ ประจันตเสน
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ ที่ใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน
๒. ควบคุมเครื่องเสียงกองอานวยการ
๓. บันทึกภาพกิจกรรม ภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดการแข่งขันพร้อมสาเนาให้ฝ่ายเลขานุการเมื่อการแข่งขันสิ้นสุด
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๙) คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๙.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นายภูพันธ์ รัตนจักร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๓. นายประสาท โนพันธุ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๔. นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. ลูกเสือ-เนตรนารี/นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๖. พนักงานรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๗. นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายสุจิน นามสทอน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. ส.ต.ท. สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายมาโนชญ์ ทับนิยม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
3. นายอติชาติ ชาติศรี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กรรมการ
จานวน ๔ นาย
5. นักศึกษาวิชาทหาร
จานวน ๕ นาย

๖. ลูกเสือกองพิเศษ
จานวน ๕ นาย
๗. นายปัญญา พราหมณ์ไธสง

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร

กรรมการ

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร

กรรมการ

ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๐ ~
๙.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญมา คาชนะชัย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
๓. นายสกรรจ์ อุดมมาก
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นายกอบตระกูล นะรินยา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๖. นักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๗. นายเถาวัลย์ สันวิลาศ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายสุนัน บุระกรณ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมจิตร เจริญสุข
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กรรมการ
จานวน ๓ นาย
๕. นักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
จานวน ๕ นาย
๖. นายอดิเทพ พลบารุง
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
๙.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นายอังควร โภคานิตย์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
ประธานกรรมการ
๒. นายเมธี สีละพัฒน์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
รองประธานกรรมการ
๓. นางฐานัส โภคานิตย์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการ
๔. นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการ
๕. นายธัฒนคร พวงคา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายชัยวัฒน์ สิงห์สุ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นางหัทกานต์ นารีวิจิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายธงชัย ทองถม
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายจรัญ ภูชาดา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
จานวน ๑๐ นาย
๗. ลูกเสือ อสตร. จานวน ๑0 นาย นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นายชาญชัย มาตย์ภูธร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

~ ๒๑ ~
มีหน้าที่ ๑. จัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน และการเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน
๒. เตรียมสถานที่จอดยานพาหนะ อานวยความสะดวกด้านการจราจร
๓. รักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน การเยี่ยมชมนิทรรศการ
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายนอก เจ้าหน้าที่ตารวจ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑๐.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางจรรย์สมร เกษสิมมา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๓. นายสถาพร ไชยศรี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๔. นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นางประไพศรี
ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายฉลอง
รักษาภักดี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวประภัสสร ราชธา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๔. นักเรียนแกนนาประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร จานวน ๒ คน
๕. นางสาวจิรายุ
สุราสา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นครขอนแก่น
๒. นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
๓. นางวัชรี ชื่นใจ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นางกัญญาภัทร ปทุมมชาติ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นางวนิดา คารังษี
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๖. นายทศยันต์ โยชัย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๗. นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายธีรภัทร์ ศิริรส
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

~ ๒๒ ~
๑๐.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นางมานิดา อินทรแพทย์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นางอดิเรก สารีพิมพ์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. นายชินกร แสงเงินยอด
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๕. นางสาวภัทรธิดา อาจคาไพร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขามแก่นนคร
๖.นายนิกร สีกวนชา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นายสุวัฒน์ ปักเกตุ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
ประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๒. นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
รองประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๓. นางสาวมานิตา ลาจันทึก
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๕. นางสาวอัญชลี ถางสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางนารี วานิช
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางภัทรานิษฐ์ ปรีชญาพงษ์เจริญ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
๑๐.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นางศิริรุ่ง ดนตรี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางเทียมจันทร์ บัวช่วย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมาน นาคทัด
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางไอลดา ประจันตเสน
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นายภิภพ ก้านก่า
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๗. นายกานต์พงษ์ พงศ์ประภาสรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สาหรับการแข่งขันทุกประเภท (ถ้ามี)
๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้ง ประกาศตลอดการดาเนินงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~ ๒๓ ~
๑๑) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑๑.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางจารุณี มุขพรหม
รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางนงคราญ บุญอนันต์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสมถวิล หมื่นภักดี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๔. นางสาวญาตา กรุณากร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นางสาววราภรณ์ หล้าหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๖. นางสาวกัญญา เกื้อกูล
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๗. นางอังคณาง หลานวงษ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๘. นางสิริกาญจน์ เพ็ชรรุ่ง
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๙. นางสาววราภรณ์ ชัยวิเชียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๑๐. นางสาวชัญญ์ญาณ์ เสนาดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๑๑. นางสุดาพร พาระพัฒน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นางจงกล
ศรีวิไล
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางกัลยา
ดีงาม
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
๓. นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๔. นางเสน่ห์
พวงมาลา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๕. นางลดาวัลย์ อุปราเรืองโรจน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ ชัยทอง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
๓. นางปิยะรัตน์ มาหินกอง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นางเอื้องพร คาอ้อ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๖. นางปรารถนา โสสีหา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๗. นางสาวณฐมน วันสืบ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวอุไรวรรณ บัวพัน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ หมื่นพรม
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
ครูอตั ราจ้าง โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. นางสาวสิราพร แก้วมีศรี
ครูอตั ราจ้าง โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕. นางสาวนุชรีพร จิราวัสน์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๔ ~

๑๑.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
ประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๒. นางรุจิรา ยืนยิ่ง
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
รองประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๓. นางสาวประกายดาว แสงแก้ว
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๔. นางนารี วานิช
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๕. นางฐาปณีย์ เขาทอง
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการและเลขานุการ
(สมาน สุเมโธ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวชไมพร หลาบโพธิ์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
๑๑.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนคร
ประธานกรรมการ
วิทยาลัย
๒. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภัทรา ควรขุนทด
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นางทองใส ดีแสง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพร วงเวียง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางน้าอ้อย กาญจนเส็ง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางกรุณา หวันเสนา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
๒. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๓. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑๒.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จานวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางปิยนารถ สุริยหาร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
รองประธานกรรมการ
๓. นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๔. นายชัชวาล นามปรีดา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ

~ ๒๕ ~
๖. นางมณีรัตน์ พันธุตา
๗. นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ
๘. นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์

ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายสุพล
พรหมกูล
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
รองประธานกรรมการ
๓. นายมงคล
ชาติสมบูรณ์
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นายโสรัตน์
สันหา
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นายธีรภัทร
สิทธิพล
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๖. นายธนพนธ์ จรัญวัน
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๗. นางสาวมะลิวัลย์ ทาทอง
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๘. นางสาวรัตนมณี เลิศล้า
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๙. นางนิธิดา เบ้าศรี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๑๒.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นางสาวดารุณี งอสอน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นครขอนแก่น
๒. นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
รองประธานกรรมการ
๓. นายชัยขจร
บัวช่วย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นายเสกสรร สีหาโมก
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕. นายจักรี ปรินทอง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๖. นายดุสิต บุตรแดงน้อย
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
๗. นายแมน พิมพะสอน
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นายสุเมธ ราชสุวอ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๙. นางสาวช่อลดา อดุลเดชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๐. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๑. นายอัครเดช สมานฉันท์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายยุทธนา วงศ์ษา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

~ ๒๖ ~
๑๒.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ กิจกรรมท้องถิ่น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1. นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ขามแก่นนคร
2. นางอารมย์ มินา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉริยา สุวอ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
4. นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่
ครูอัตราจ้าง โรงเรียน
กรรมการ
ขามแก่นนคร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. นายณัฐพล บรรเทา
กรรมการ
๘. นางสาวพรทิพา ชุมพรม

โรงเรียนขามแก่นนคร
นักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร

๙. นางกัญญาพร จันทรโสภณ
๑๐. นายอนุสรณ์ ปินใจยศ

ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
๑. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
๒. นางสุภารัตน์ ทองชุม
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
รองประธานกรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๓. นางสาวประกายดาว แสงแก้ว ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๔. นางลักขณา บัวช่วย
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการ
(สมาน สุเมโธ)
๕. นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการและเลขานุการ
(สมาน สุเมโธ)
๖. นางธันยพร แบนอภัย
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(สมาน สุเมโธ)
๑๒.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สพฐ. ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๑. นางสาวิตรี ซาตา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
แก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายวิรัช คุ้มโภคา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นางไพรินทร์ เจริญศิริ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๖. นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๗. นางพรพิมล บุบผาโสภา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ

~ ๒๗ ~
๘. นางนพมาศ ประภา
๙. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี
๑๐. นางสาวปัญญรัตน์ กิจจารักษ์
๑๑. นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
๑๒. นางสาวสุวรรณี ธิลา
๑๓. นายคทาวุธ สมทรัพย์
๑๔. นางวิลาสินี โพธิ์นิล
๑๕. นายฐิติกร ประครองญาติ
๑๖. นายพายุพงศ์ พายุหะ
๑๗. นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
๑๘. นายเถลิงศักดิ์ ยุบล
๑๙. นายสุริยา งามเจริญ

ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รวบรวมแบบให้คะแนนของกรรมการตัดสินจากคณะกรรมการดาเนินงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์การกรอกคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกคะแนนในโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันจากคณะกรรมการประมวลผล
อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และแจ้งคณะกรรมการประมวลผลดาเนินการประกาศผลารแข่งขันในระบบ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓) คณะกรรมการประมวลผล ประกอบด้วย
๑. นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
๒. นายอดุลย์เดช ฐานะ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
๓. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นายชัชวาล นามปรีดา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๖. นางสาวอนงค์ บุญเลิศ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๗. นางสาวนราภรณ์ หนองหลวง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๘. นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๙. นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๑๐. นายอัครเดช สมานฉันท์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๑. นายยุทธนา วงศ์ษา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๓. นางสาวช่อลดา อดุลเดชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๔. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๕. นายทินวัฒน์ วิญญาสุข
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๖. นายสมภพ รักษาพงศ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๗. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๘. นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~ ๒๘ ~
๑๙. นางธันยพร แบนอภัย
๒๐. นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี
๒๑. นายสุพล พรหมกูล
๒๒. นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง
๒๓. นางมยุเรศ บรรพโคตร
๒๔. นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์
๒๕. นายเดชชาติ ทองดี
๒๖. นาสาวเพ็ญนภา สมแวง
๒๗. นางสาวนลพรรณ เหลี่ยมไทย
๒๘. นางสาวปัญญรัตน์ กิจจารักษ์
๒๙. นางภัคจิรา กองกะมุด
๓๐. นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล
๓๑. นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
๓๒. นางสาววิชิตา วงศ์แปง
๓๓. นางสาวสุรางคณา เหลืองกิจไพบูลย์

๓๔. นายองอาจ ประจันตเสน
๓๕. นายสุขสันติ์ การสะอาด
๓๖. นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
๓๗. นางสาวพิชญา รอดไธสง
๓๘. นางสาวธารดา เหมือนโพธิ์
๓๙. นายนราธิป กฤตเวทิน
๔๐. นางสาวกชกร สาราญโสม
๔๑. นางสิริรัตน์ ประยูรคา
๔๒. นางสาวจุฬารัตน์ ดวงคาน้อย
๔๓. นายมนตรี กุลหนองแดง
๔๔. นายวีระชน แสงศรีเรือง

ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

หมายเหตุ ๑. ให้แต่ละกลุ่มจัดการแข่งขัน กาหนด Admin ของกลุ่ม ที่มีความชานาญด้านการใช้ ICT จานวน ๑ คน
เป็น กรรมการและเลขานุการ (ควรเป็นโรงเรียนที่ประธานกลุ่ม เพื่อเปิด - ปิด ยกเลิกผลการแข่งขัน
ตลอดจนโอนข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทน)
๒. แต่ละกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ ต้องมีคณะกรรมการประมวลผล
๓. จานวนกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม

~ ๒๙ ~
มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป็น Admin ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขันและประมวลผลของกลุ่ม
เปิด - ปิด ระบบการรับลงทะเบียนนักเรียน ครู ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ลงทะเบียน/นาส่งรายชื่อ คณะกรรมการดาเนินงาน /คณะกรรมการตัดสินเข้าสู่ระบบ
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนชื่อ-สกุล โรงเรียน ของคณะกรรมการ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในระบบการแข่งขัน
จัดพิมพ์ข้อมูลรายการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน /เกณฑ์การแข่งขัน/แบบบันทึกคะแนน/ ใบปะหน้าซองฯลฯ
พร้อมทั้งมอบให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
๖. รับผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตรวจทานให้ประกาศผลแข่งขัน บันทึกผลคะแนนสู่ระบบการลงทะเบียน
แข่งขัน โดยให้ดาเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถูกต้อง
๗. พิมพ์แบบรายงานผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
ตรวจทานความถูกต้อง
๘. ยืนยันและประกาศผลการแข่งขันการแข่งขันในระบบ หลังจากคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติได้ ตรวจสอบ
ถูกต้องและให้ประกาศผลการแข่งขันได้
๙. โอนข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับภาค
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

14) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการแข่งขันปฏิบัติการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
๑. นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์
๒. นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ
๓. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
๔. นางสาวสุภาพร วงเวียง
๕. นางสุดาจันทร์ หินกลาง
๖. นางสาวดวงกมล บารุงบ้านทุ่ม

ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

........................................................................

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๕
ที่ 251 / ๒๕6๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มที่ ๑
-------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปะและหัตถกรรม ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน จึงได้ประกาศการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๕ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – ๖ กันยายน ๒๕๖๒
เพื่อให้การ จัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอดิศักดิ์ มุ่งชู)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

~๑~
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ 251/๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มที่ ๑
กลุ่มการศึกษาปกติ
๑). กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม
๑.1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางปัทมาภรณ์ ปะนะมัง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยุรี วงศ์สมศรี
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๓. นายวัชรวีร์ ทองวิลัย
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๔. นางจรี วรชิณ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
1.2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางกาญจนา โคตรแก้ว
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางสังวาล เถื่อนนาดี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นายศิริศักดิ์ แสงปาก
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.3. กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางกรุงศรี เหมพลชม
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางวลัดดา ไวนุสิทธิ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๓. นางปิยะมาศ ทักษะวรบุตร
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๔. นางรัชนีวัลย์ พรหมแสง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.4. กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางอรัญญากร มาศรี
ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์
๒. นางไพรวรรณ โบราณมูล
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
๓. นางสาวเกศสุดา จุฬานนท์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๔. นางสาวอนงค์ บุญเลิศ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.5. กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางฉวีวรรณ บุญระมี
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางใจทิพย์ มาลากอง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางกนกพรรณ พลวงศา
ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์
๔. นางจุไรรัตน์ แอมนนท์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~๒~
1.๖ กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางเนาวรัตน์ วิลาวัลย์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นายศิลปคม สีจองแสง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทรโรจน์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๗ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางบุญวิภา เชื้อสาวะถี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางผาณิต นามวงษ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางนันทกา อินทรธรรม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๔. นางประทุมเมศ ช่วงชิต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
๕. นางฉัตรทอง ดวงลีดี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๘ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางอมรรัตน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
๓. นางวลัยพรรณ ธงชัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางอัณชิษฐา โตบัว
ครูโรงเรียนสาวะถีวิทยาสรรค์
๕. นางสาวสุพรรณณี ไชยคำภา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๙ กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางเกษนิภา นิลบาลัน
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางวนิดา ปัญญามี
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
$. นางสาวพิชญานัญ บุตรล่านช้าง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๔. นางสาวญาตา กรุณากร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายอดิเรก สารีพิมพ์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางจีระนันท์ พรประเสริฐ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางพัชราภรณ์ กุญชร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นายลำเลียงพล พลวงศา
ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์
๕. นางปัทมา กุลชาติ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~๓~
1.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางตีรนรรณ โอ่งอินทร์
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางอัตติยากร แก้ววิเศษ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางสาวทิพย์อุดม แปยอ
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓
1. นางกุลวดี บงแก้ว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2. นายวงพราหมณ์ วงศ์จำปา
นักวิชาการอิสระ
3. นางสาคร บริหาร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-๖
1. นางมณินทร สมอออน
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
2. นายศุกวัส กริ่งสันเทียะ
นักวิชาการอิสระ
3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปิจำนงค์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒). กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม
2.1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางรัมภา พิมพุฒ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางวรางคณา ทิมา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายชัยณรงค์ คำภูมิหา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางสุภัทรา โพธิ์หล้า
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒.2 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางปิยนารถ สุริยหาร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางนิตยา โชติการณ์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
๓. นางอังคณา ปะตังเวสัง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๔. นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๖. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรสั
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.๓ กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ประธานกรรมการ
๒. นางสุนทรี ชุมยางสิม
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวนาฎลัดดา จุลมา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางปณิชา พัฒนานนท์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ

~๔~
2.๔ กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นายสุนทร สมบัติธีระ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญมา คำชนะชัย
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
2.๕ กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางสุดาพร พาระพัฒน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเอื้องฟ้า ยืนยั่ง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
2.๖ กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นายภูพันธ์ รัตนจักร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางวชิราภรณ์ จตุรพรชัย
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางทิวาพร เศรษฐโสภณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นางจิรภัทร ทองชุม
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นายภาคิไนย กะสินรัมย์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ

2.๗. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางรัชฎาภรณ์ เพียรี
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการและเลขานุการ
2.๘ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางสุชีรา แก้วบุญเรือง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
2.๙ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาวนัสนิศา ตันมิ่ง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางอัจฉริยา พหลทัพ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~๕~
2.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาวคมขำ พิมพ์บึง
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๓. นางสายสุนีย์ นาอุดม
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางชนกนาถ วงศ์สุวรรณ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางทัศนีพร ขันธ์สัง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นายธนสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นางนัฏทกร ศรีทำบุญ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางบุหลัน ถาวิเศษ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นางสาวเวียงแก้ว สะอาด
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๓. นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางสาวกัณทิมา ทองเหง้า
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
๒. นายวัชรินทร์ บุญหาญ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นาบบันไทย สิมมา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นางปาริญ์ญา กุลหนองแดง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.๑๔. กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นายชัชวาล นามปรีดา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาวกรรณิการ์ อาสนาทิพย์ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๓. นายสุทธิพจน์ พิมพ์นรากร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางสาวศศิวิมล จันทรังษี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาวกาญจนา ห่มสิงห์
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายพิภพ ก้านก่ำ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางสาวกฤติมา กึกก้อง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~๖~
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งหมด 10 กิจกรรม
๓.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายวิรัช คุ้มโภคา
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณ
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางสุวดี
สารแสน
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นายณัชทัต ลิมป์เศวต
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นางวรรณวนัช กำหนดศรี
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)
๖ .นางทิพวรรณ ศรีสมุทร
๗ .นางสาวจิตติมา เขื่อนคำ
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๘. นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๙. นางไอลดา ประจันตเสน
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
๑. นายวิรัช
คุ้มโภคา
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางศิริรุ่ง ดนตรี
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางเพลินพิศ นามวาด
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางสาวกุลธิดา ทีน้อย
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นายฉลอง รักษาภักดี
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
๖. นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ)
๗. นางพนมจิตร ประทุมมา
๘. นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๙. นายระชานนท์ ศรีเพชร
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๑๐.นางสาวปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสาอริษรา อรรคษร
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นายบัณฑิต นวนภูมิวัน
ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
๔. นายเอกชัย ศรีสุภาพ
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางสาวนริสรา คำศรี
ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๖. นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และ ระดับชั้น ม.4-6
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.4-6
๑. นายกลยุทธ ทะกอง
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายนิกร ลีกวนชา
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๓. นายวีระยุทธ ทองแดง
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๔. นางสาวสุรีย์รัตน์ สัชฌุกร
ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
๕. นางเปรมจิตต์ โกพลรัตน์
ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๖. นายยศวัฒน์ พาผล
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ

~๗~
๓.๕ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 และระดับชั้น ม.4-6
๑. นายสุขสันติ์ การสะอาด
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นายประยงค์ สิงหาด
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๔. นายวัชระ ขันสังข์
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการ
๕. นางสาวชไมพร หลาบโพธิ์
๖. นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Scince Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางดาราวรรณ อานันทนสกุล
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสุธาสินี
ถีอาสนา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางสาวจิตติรัตน์ แหย่งบุดดา
ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
๔. นางอรวรรณ นพประเสริฐ
ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๕. นางสาวศิวพร เทพจั้ง
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๗ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Scince Show) ระดับชั้น ม.4-6
๑. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางชุติมา ไชยคำ
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางสาวภัทรวดี นามวงษ์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางสาวอุมาภรณ์ สีลาอาจ
ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๕. นางธิติมา อินทร์เสนลา
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔) กลุ่มนักบินน้อย รวมทั้งหมด ๓ กิจกรรม
๔.๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๒. นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๓. นายพงศธร ทิพรักษ์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๔. นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล วรหาญ
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นายธงชัย กองกะมุด
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้น ม.4-6
๑. นายพิเชษฐ์
พิมพ์มหา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางณัฐพัชร์
งานไว
ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายคุณากร
โทแหล่ง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ

~๘~
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งหมด ๑3 กิจกรรม
5.1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายนำพล พงศ์พัสนันท์
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นายธีรภัทร์
ศิริรส
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางอรนุช ไวบรรเทา
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๒ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. ส.ต.ท. สุชาติ สุวรรณเลิศ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางอารีย์
ลัทธิวรรรณ
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นายโกเมน หารศรีนาถ
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
๔. นางรุ้งตะวัน
ครองทรัพย์
ครู โรงเรียนกัลยาวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๓ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายสุรกฤษฎิ์ คำปิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
๒. นางอรวรรณ กองพิลา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางสาวธัญพัฒน์ แรมลี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางจารุเวศ ศิริวณิชกุล
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๔ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์
ข้าราชการบำนาญ
๒. นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางสุณี วิชัย
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางกัลยา เพชรชารี
ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
๕. นางสาวจิรายุ สุราสา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๕ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายอนันต์
เดชโยธิน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายนิพนธ์ ทองประดับ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นางสาวสุธนาพรรณ ธนสีลังกรู ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๖ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายเผ่า
พันธโคตร
ข้าราชการบำนาญ
2. นายอรรถกร เกษรแก้ว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
3. นางเพ็ญสุดา ฤทธิ์มนตรี
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๕. นายสุพล
พรหมกูล
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~๙~
5.๗ กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
๑. นายจเด็จ
อาศนะ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางเครือวัลย์ คงรักช้าง
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๘ กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
๑. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางสาวบุษบากร บงแก้ว
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นายแสงดาว มาตรนอก
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๕. นางพิมญาดา สังขนุกิจ
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๙ กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
๑. นางนัฏฐพร ชินบุตร
ประธานกรรมการ
๒. นางมาลี เสาร์สิงห์
ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๓. นางบุศรินทร์ บุณยาดิสัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายธีรภัทร์ ศิริรส
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๕. นางยุพิน ภูคำแสน
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการและเลขานุการ
5.๑๐ กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๒. นายวัชรา รุ่งสว่าง
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นายมาลัย กองธรรม
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางสาวกนกวรรณ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
๕.นางอุบล เจริญศิริ
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๑๑ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล
ข้าราชการบำนาญ
๒. นางยุพิน
พันธฺดิษฐ์
ข้าราชการบำนาญ
๓. นางพวงผกา ศรีโบราณ
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๕. นางวิภา
เมืองสอน
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.๑๒ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์
ข้าราชการบำนาญ
๒. นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี
ข้าราชการบำนาญ
๓. นางมณีรัตน์ ลาจันทึก
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางศริยา
ใหม่คามิกธนา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๕. นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๐ ~
5.๑๓ กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
๑. พระฮอนด้า วาทสัทโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวลจังหวัดแก่น
๒. นางกัลยาณี พลบำรุง
ข้าราชการบำนาญ
๓. นางวราภรณ์ บุญวรรณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. นางยุพิน
ขุนทอง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นางภมร
สุวรรณประสิทธิ์
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.๑ แอโรบิค ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
๑. นายเสริมสุข แก้ววงษา
๒. นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง
๓. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
๔. นายศุภชัย กองเกิด
๕. นางสาวดุษฎี สุวรรณวงศ์
๖. นายอุทัย แท่นแก้ว

รวมทั้งหมด ๖ กิจกรรม
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๒ คีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
๑. นายยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์
๒. นายอนุวัตร
ศรีพระนาม
๓. นายสุนันท์
เพ็ชฤาชัย
๔. นายสุรพล
ล่อเทียน

ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๓ ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นายเชาวรัตน์ สุดเพาะ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
๓. นายดุสิต บุตรแดงน้อย
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๔ ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๒. นายกิตติพันธ์
เหล่าสุวรรณ
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายเสกสรรค์
สีหาโมก
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๕ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายนิรันดร์ กาทอง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางชนิดา ดวงบรรเทา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางสาวกรรณิกา พลพุฒ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นางสาวปรียานุช ราชาสุข
ครูโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
๕. นายกรณ์ มลิลา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๖. นางนริศรา สีหาราช
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๗. นางเอี่ยมลออ ชมพูนุช
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๑ ~
๖.๖ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางกาญจนา
จันทรโคตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาวเสาวนิตย์ ศรีงามเมือง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นายสมจิตร
เจริญสุข
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางสาวมณีรัตน์
รัตนเพชร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางยุวดี
คำตา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๖. นายชูเกียรติ
วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ รวมทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม
๗.๑ การแข่งขันทักษะ”ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายสัณฐิติ จ่านอก
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธดดารัตน์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายณัฐวุฒิ ภักดีผล
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๒ การแข่งขันทักษะ”ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายสัณฐิติ จ่านอก
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธดดารัตน์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายณัฐวุฒิ ภักดีผล
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายสุจินต์ หอมสิน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาววนิดา ทองศรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายสุจินต์ หอมสิน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางสาววนิดา ทองศรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๕ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
โรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นายทศยันต์ โยชัย
โรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๖ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
โรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นายทศยันต์ โยชัย
โรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๒ ~
๗.๗ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๒. นายกรินทร์ ทองธวัช
โรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางมยุรี จันทรา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๘ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๒. นายกรินทร์ ทองธวัช
โรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางมยุรี จันทรา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๙ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑ .นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล
โรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางสาวศศิธร มาลาเพชร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
๓. นางนารี วานิช
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑๐ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นายเกริกศักดิ์ วรภูมิ
ศิลปินอิสระ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
๓. นายศตวรรษ นาสมใจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นายเกริกศักดิ์ วรภูมิ
ศิลปินอิสระ
๓. นายศตวรรษ นาสมใจ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑๒ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายทินกร สดสุชาติ
โรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายดิสพงศ์ เกติยะ
ศิลปินอิสระ
๓. นางสาวนิภาพร พวงทวี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายทินกร สดสุชาติ
โรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายดิสพงศ์ เกติยะ
ศิลปินอิสระ
๓. นางสาวนิภาพร พวงทวี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี รวมทั้งหมด 48 กิจกรรม
8.๑ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
8.๑.๑ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

~ ๑๓ ~
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.๑.๒ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.๑.๓ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.๑.๔ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.๑.๕ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.๑.๖ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
8.๑.๗ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.๑.๘ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๔ ~
8.๑.๙ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๑.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.๒ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีไทย
8.๒.๑ กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ม.๑-๖ ทีม ๘-๙ คน
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
๔. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๕. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๒.๒ กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.๑-๖
ทีม ๑๕ คน
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
๔. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
5.นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๒.๓ กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.๑-๖ ทีม ๑๒ คน
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
๔. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
5.นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๒.๔ กิจกรรมการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑-๖ ทีมไม่เกิน ๒๑ คน
๑. นายนฤพล เมนไธสง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางสาวเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
๔. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
5.นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๕ ~
8.๓ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ทีม ๓-๖ คน
๑. นายกมล เหล่าคำ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๓. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นายสรายุทธ แพงเพ็ง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.๔ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
8.๔.๑ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม.๑-๖ ทีมไม่เกิน ๔๐ คน
๑. นายกมล เหล่าคำ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่มเทียน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายตะวันฉาย มยุรีสวรรค์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๕. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๔.๒ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑-๖ ทีมไม่เกิน ๔๐ คน
๑. นายกมล เหล่าคำ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่มเทียน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายตะวันฉาย มยุรีสวรรค์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๕. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๕. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
8.๕.๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๓ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๑-๓ (หญิง)
๑. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
2.. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๓. นายตะวันฉาย มยุรีสวรรค์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.5.๒ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๔-๖ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๔-๖ (หญิง)
๑. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
3. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๖ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
8.๖.๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.๑-๓ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๑-๓ (หญิง)
๑. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๔. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๖ ~
8.๖.๒ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.๔-๖ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๔-๖ (หญิง)
๑. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดงฝ่ายมัธยมศึกษา
๔. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๕. นางเกษแก้ว นามแสง
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๗ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล
8.๗.๑ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้น ม.๑-๓ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๑-๓ (หญิง)
๑. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายมวลชน เทศแก้ว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
8.๗.๒ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้น ม.๔-๖ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๔-๖ หญิง
๑. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายมวลชน เทศแก้ว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
๘.8 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
8.๘.๑ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๑-๓ (หญิง)
๑. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางเพชรัตน์ จารุตัน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๓. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๘.๒ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.๔-๖ (ชาย) และ ระดับชั้น ม.๔-๖ หญิง
๑. นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางเพชรัตน์ จารุตัน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๓. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
8.๙ กิจกรรมการแข่งขันขับการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖
ทีม ๘-๑๒ คน
๑. นายกมล เหล่าคำ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่มเทียน
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๔. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
๕. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๗ ~
8.๑๐. กิจกรรมการแข่งขันขับการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖
ทีม ๘-๑๒ คน
๑. นายมวลชน เทศแก้ว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๓. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๔. นายสมาน นาคทัต
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๙) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รวมทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม
9.๑ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางดวงรัตน์ ดียา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางสิริวัน วรรณห้วย
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๔. นางสาวอรกัญญา มีทอง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๒ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางดวงรัตน์ ดียา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นางสิริวัน วรรณห้วย
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๔. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
5. นางสาวอรกัญญา มีทอง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๓ กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางอัจฉรา แท่นแก้ว
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายนรินทร์ สมบูรณ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางปวันรัตน์ จันทร์ศิริ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางณัฎจิญา คุ้มตะบุตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕. นางอารีรัตน์ ผิวดี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๔ กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายนรินทร์ สมบูรณ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นางอัจฉรา แท่นแก้ว
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางปวันรัตน์ จันทร์ศิริ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางอารีรัตน์ ผิวดี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๕. นางณัฎจิญา คุ้มตะบุตร
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๕ กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางดวงรัตน์ ดียา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง
๔. นางสาวอัญชลี ดวงสูงเนิน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๕. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๘ ~
9.๖ กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางดวงรัตน์ ดียา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง
๔. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๕. นางสาวอัญชลี ดวงสูงเนิน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
9.๗ กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นางมยุรี ชาติอุดมพันธุ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางปิยะธิดา เบ้านี
ครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
๕. นางปานจิตตรา ศิรินิกร
ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๘ กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. นางมยุรี ชาติอุดมพันธุ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นางปิยะธิดา เบ้านี
ครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
๔. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสง
ข้าราชการบำนาญ
๕. นางปานจิตตรา ศิรินิกร
ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๙ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-ม.๖
๑. นางดวงรัตน์ ดียา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง
๔. นางสาวอัญชลี ดวงสูงเนิน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๕. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.๖
๑. นางดวงรัตน์ ดียา
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง
๔. นางสาวอัญชลี ดวงสูงเนิน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๕. นางเกษแก้ว บุตรโส
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งหมด ๒๒ กิจกรรม
10.๑ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. ดร. จิตรา
ปลัดไชย
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นางถนอมศรี
เหลาหา
ครูโรงเรียนสาวะถีวิทยาสรรค์
กรรมการ
๓. Mr. Andrew
Sims
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๔. นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๕. นางกนกกานต์ รองไชย มุ่งเขตกลาง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ/เลขานุการ

~ ๑๙ ~
10.๒ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. ดร. ณัฐชยา สมมาศเดชสกุล
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางเพ็ญมณี ประมะคัง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
๓. Mr. Anthony
Moua
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นางอัจฉรีย์
เขียวงาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
๕. นางอังคณา
รัตนเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
10.๓ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑–๓
๑. นางสาวสุวลั ยา นิราศสูงเนิน
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางอรไท มุมอ่อน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
๓. Mr. Neil Maxwell
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นางกัลยาณี จอมพลาพล
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๕. นางสาวอทิตยา มวลเมืองสอน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
10.๔ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๔–๖
๑. ดร. สมพิส หาญมนตรี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางประภารัตน์ เนื่องแก้วอารีล้น
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. Mr. Meliki Meliki Simeon
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
๕. นางสาวมานิศา ราชวงษ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๕ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางสนทนา
กุมพล
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๒. นางสาวสำราญ
สิกขากิจ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. Mr. Richard
Parker
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. นางวรกร
ตรีเดช
ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๕. นางพรรณรัตน์
ชัยชนะสมบัติ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๖ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางวาริษา
แพงปัสสา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางภัทรานที
ธัญพัศกรณ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. Mr.James
Bowe
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นางอัมพร
โพเทพา
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๕. นางกฤตยา
วงศ์สัมพันธ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๗ กิจกรรมการต่อคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้นม. ๑-๓
๑. นางอนงค์
พระคุณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางนิศารัตน์ เหล่าคำ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นางยุภาวรรณ เจริญเชื้อ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นายลิขิตพันธ์ อมรสิรินันท์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๕. นายวรวิทย์ ยืนยง
ครูโรงเรียนสาวะถีวิทยาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

~ ๒๐ ~
10.๘ กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้นม. ๔-๖
๑. นางอนงค์
พระคุณ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางนิศารัตน์ เหล่าคำ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓. นางยุภาวรรณ เจริญเชื้อ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นายลิขิตพันธ์ อมรสิรินันท์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๕. นายวรวิทย์ ยืนยง
ครูโรงเรียนสาวะถีวิทยาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๙ กิจกรรมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางสาวสุวรรณี
ธิลา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. Miss Li
Baoting ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. Miss Yin Gui
Ying
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. Miss Ding
Ping
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๕. นางสาวกมลรัตน์
พระวิเศษ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางสาวสุวรรณี
ธิลา
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. Miss Li
Baoting ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. Miss Yin Gui
Ying
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๔. Miss Ding
Ping
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๕. นางสาวกมลรัตน์
พระวิเศษ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายสุจิน นามสทอน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. Ms. Asuka Shimada
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. Ms. Yuina Higa
โรงเรียนบ้านไผ่
๔. Ms Hiroko Kaminoto
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางสาวมาฆพร ก้านพลู
โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นางสาวมาฆพร ก้านพลู
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. Ms. Nao Taniwaki
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
๓. Ms. Yuina Higa
โรงเรียนบ้านไผ่
๔. Ms Hiroko Kaminoto
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางสาวอภินุช นาเลาห์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. ดร. วรรณฤดี
คุระวรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. อาจารย์ทิพย์ลดา
อินทำ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. Mr. Romain
Liard
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. นางสาวมนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นายนเรนทร์ฤทธิ์
พุทธศรี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

~ ๒๑ ~
10.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. ผศ. วัสมิลล์ วัชรกวีศิลป
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. Ms. Rebekka Lohrmann
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. อาจารย์สุกัลยา แฉล้ม
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕. นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. นางสาวสถาพร
แซ่จ๋าว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. Ms. Wan
Shu Shu ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. Ms. Xiong
Shiqi
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. Miss Lui Gui
Cong
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๕. นายเดชชาติ
ทองดี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. นางสาวมาฆพร ก้านพลู
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. Ms. Nao Taniwaki
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
๓. Ms. Yuina Higa
โรงเรียนบ้านไผ่
๔. Ms Hiroko Kaminoto
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางสาวอภินุช นาเลาห์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. ดร. วรรณฤดี
คุระวรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. อาจารย์ทิพย์ลดา
อินทำ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. Mr. Romain
Liard
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. นางสาวมนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นายนเรนทร์ฤทธิ์
พุทธศรี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๘ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีน ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. นางสุนิสา ประสิทธิ์นอก
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๒. Miss Fan Qiqi
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. Mr. Bi Qua Xian
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. Miss Hou Ruiqun
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๕. นางสาวอุไรวรรณ บัวพันธ์
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๑๙ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้ว
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. Ms. Asuka Shimada
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. Ms. Yuina Higa
ครูโรงเรียนบ้านไผ่
๔. Ms. Hiroko Kaminoto
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางสาวพิชยา พิทยาวัฒนชัย
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

~ ๒๒ ~
10.๒๐ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. ดร. วรรณฤดี
คุระวรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑. อาจารย์ทิพย์ลดา
อินทำ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. Mr. Romain
Liard
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. นางสาวมนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นายนเรนทร์ฤทธิ์
พุทธศรี
ครูโรงเรียนแก่นครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

10.๒๑ กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ-ภาษาจีน ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. นางสาวสถาพร
แซ่จ๋าว
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. Ms. Wan
Shu Shu ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. Ms. Xiong
Shiqi
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔. Miss Lui Gui
Cong
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๕. นายเดชชาติ
ทองดี
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
10.๒๒ กิจกรรมการแข่งขันเขียน-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. ๔-๖
๑. นางกาญจนรัตน์
โต๊ะถม
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. Ms. Asuka Shimada
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. Ms. Yuina Higa
ครูโรงเรียนบ้านไผ่
๔. Ms. Hiroko Kaminoto
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๕. นางสาวพิชยา พิทยาวัฒนชัย
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

๑๑) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งหมด ๙ กิจกรรม
11.๑ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓
๑. นางรพิธร เสนาไชย
ผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
๒. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์
ครูโรงเรียนศรีกระนวน
๓. นายประสาท โนพันธุ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔. นายวีระพล เพรงมา
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
๕. นายชินกรณ์ หงศ์สนิท
ครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
๖. นายศุภชัย กองเกิด
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๗. นายเอกรินทร์ ชาวสวน
ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตูม
๘. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ไมยโพธิ์
ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
๙. นางสาวลลนา สิงห์นิกร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐
๑๐. นายจักรภัทร ชาบุญมี
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๑๑. นายกรภัทร คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองดู่ดอนเปือย
๑๒. นางสาววิไล ทองแท่งไทย
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
11.๒ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวิตรี ซาตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓. นายบุญชวน ดาทุมมา
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๔. นายยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์ ครูโรงเรียนฝางวิทยา
๕. นายพงษ์เทพ แนวทอง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๓ ~
11.๓ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๖
๑. นายสุวัฒน์ ปักเกตุ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์เทพ สำเภาแก้ว
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภสั ตรา ฝ่ายสงค์
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
11.๔ การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.๑-ม.๓
๑. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางวิภารัตน์ หินเธาว์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ขอนแก่น
๔. นางสนธยา กุมพล
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๕.นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการแลเลขานุการ

11.5 การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.๔-ม.๖
๑. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๓. นางวิภารัตน์ หินเธาว์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ขอนแก่น
๔. นางสนธยา กุมพล
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๕.นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการแลเลขานุการ

11.๖ การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓
๑. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นางญาณิศา ประทุมมา
ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
๓. นายวราวุธ หลอดสว่าง
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

11.๗ การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖
๑. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
2. นางสาวเบญจมาพร กุพะลัง
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3. นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

11.๘ การแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางญาณิศา เครือวรรณ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

11.๙ การแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางญาณิศา เครือวรรณ
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๔ ~
๑๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม
12.๑ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓
๑.นางวิลาสินี โพธิ์นิล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒.นางสิริพร ระวีกุล
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓.นางสาวนิตติยา นีระพันธ์
โรงเรียนสาวัตถีพิทยาสรรพ์
๔.นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕.นางสาวฌัลลิกา ครองผา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
12.๒ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
๑.นายสุติพงษ์ อมูลราช
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒.นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
๓.นายกฤตพล อินทร์เสนลา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
๔.นายระวี เผ่าภูธร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๕.นายเจนรบ โกรธา
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

12.๓ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
๑.นายอำนาจ พรหมใจรักษ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒.นางสายบัว พิมพ์มหา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
กรรมการ
๓.นายนฤเบศ ฦๅชา
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
กรรมการ
๔.นางปริยากร ศรีวงษา
โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕.นายฐิติกร ประครองญาติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
12.๔ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
๑.นายอำนาจ พรหมใจรักษ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒.นางสายบัว พิมพ์มหา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
กรรมการ
๓.นายนฤเบศ ฦๅชา
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
กรรมการ
๔.นางปริยากร ศรีวงษา
โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการ
๕.นายฐิติกร ประครองญาติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
12.๕ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
๑.นางนราภรณ์ หนองหลวง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒.นางสาวธนัญชา พิทธยาเสถียร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายยรรยง ไชยรา
โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔.นายอาทิตย์ แก้วภราดัย
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕.นางสาวสุรางคณา เหลืองกิจไพบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.๖ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓
๑.นายอาทิตย์ แก้วภราดัย
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒.นางนราภรณ์ หนองหลวง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓.นายกฤตพล อินทร์เสนลา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
๔.นางสาวยุพิน สุวรรณโสภา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
๕.นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๕ ~
12.๗ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
๑.นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒.นายประเวส นามสีฐาน
โรงเรียนฝางวิทยายน
๓.นางลักษเดือน สนทอง
โรงเรียนขามแก่นนคร
๔.นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
โรงเรียนนครขอนแก่น
๕.นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

12.๘ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
๑.นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒.นายประเวส นามสีฐาน
โรงเรียนฝางวิทยายน
๓.นางลักษเดือน สนทอง
โรงเรียนขามแก่นนคร
๔.นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
โรงเรียนนครขอนแก่น
๕.นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

12.๙ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
๑.นางสาวนันทนา สุวรรณปา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
๒.นางสาวฌัลลิกา ครองผา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
๓.นายนฤเบศ ฦๅชา
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
๔.นางสิริพร ระวีกุล
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕.นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
12.๑๐ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔-ม.๖
๑.นายสุติพงษ์ อมูลราช
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒.นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
๓.นายกฤตพล อินทร์เสนลา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
๔.นายระวี เผ่าภูธร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๕.นายเจนรบ โกรธา
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
12.๑๑ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
๑.นายยรรยง ไชยรา
โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.นายมนตรี กุลหนองแดง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓.นางปรียากร ศรีวงษา
โรงเรียนขามแก่นนคร
๔.นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕.นายฐิติกร ประครองญาติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
12.๑๒ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
๑.นายยรรยง ไชยรา
โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.นายมนตรี กุลหนองแดง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๓.นางปรียากร ศรีวงษา
โรงเรียนขามแก่นนคร
๔.นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕.นายฐิติกร ประครองญาติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๖ ~
12.๑๓ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.๔-ม.๖
๑.นายสุริยา งามเจริญ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒.นายระวี เผ่าภูธร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๓.นายสุรชาติ สารแสน
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔.นายวีรยุทธ ภูพาที
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
๕.นางสาวพิรุณรัตน์ แก้วสุพรรณ
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

12.๑๔ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
๑.นายสุริยา งามเจริญ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒.นายระวี เผ่าภูธร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๓.นายสุรชาติ สารแสน
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔.นายวีรยุทธ ภูพาที
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
๕. นางสาวพิรุณรัตน์ แก้วสุพรรณ
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้หุ่นยนต์ รวมทั้งหมด ๘ กิจกรรม
13.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓
๑.นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายสุรชัย บุญจวง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๓.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
13.๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖
๑.นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายสุรชัย บุญจวง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๓.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๔.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๕.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
13.๓ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓
๑.นายสุรชัย บุญจวง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
๕.นายวีระชน แสงศรีเรือง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
13.๔ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.๖
๑.นายสุรชัย บุญจวง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
๕.นายวีระชน แสงศรีเรือง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๗ ~
13.๕ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓
๑.นายสุรชัย บุญจวง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
๕.นายวีระชน แสงศรีเรือง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
13.๖ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖
๑.นายสุรชัย บุญจวง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๔.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
๕.นายวีระชน แสงศรีเรือง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

13.๗ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓
๑.นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายวีระชน แสงศรีเรือง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
๕.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

13.๘ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖
๑.นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๒.นายวีระพล เจริญชนม์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๓.นายวีระชน แสงศรีเรือง
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๔.นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
๕.นายอลงกรณ์ บุตรกสก
โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รวมทั้งหมด 18 กิจกรรม
14.๑ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม..๔-๖
ทีมละ ๓ คน
1. นายจตุพล สิทธิ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
2. นายไมตรี กล้าแข็ง
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
3. นายศักดา เวียงนนท์
ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ
14.๒ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓ และม.๔-๖ ทีมละ ๓ คน
๑. นายยุทธนา วงศ์ษา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี กล้าแข็ง
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
3. นายศักดา เวียงนนท์
ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๘ ~
14.๓ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
14.๓.๑ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.๑-๓ ไม่เกิน ๖ คน
๑. นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นางปิ่นอนงค์ ชัชวัชวิมล
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๓. นางนุชนาถ ธนภูมิชัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
14.๓.๒ การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๔-๖ ไม่เกิน ๖ คน
1. นางนุชนาถ ธนภูมิชัย
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๒. นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
3. นางปิ่นอนงค์ ชัชวัชวิมล
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.๔ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม๑-๓ และ. ม.๔-๖ ทีมละ ๓ คน
๑. นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอ
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายไมตรี กล้าแข็ง
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
3. นายจตุพล สิทธิ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
4. นางสุภัทรา ควรขุนทศ
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
5. นางปิ่นอนงค์ ชัชวัชวิมล
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
14.๕ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด
14.๕.๑ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ทีมละ ๓ คน
๑. นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นายเถาวัลย์ สันวิลาศ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นายปิยชัย ไกรทอง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
14.๕.๒ การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔-๖ ทีมละ ๓ คน
๑. นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๒. นายเถาวัลย์ สันวิลาศ
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๓. นายปิยชัย ไกรทอง
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
14.๖ กิจกรรมการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ทีม ๓ คน
๑. นางจารุพร สิมเสน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๒. นางวัชรี วงษ์สุ่ย
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
๓. นางสุภารัตน์ ทองชุม
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.๗ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ทีม ๓ คน
๑. นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
ประธานกรรมการ
๒. นางวัชรี วงษ์สุ่ย
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
กรรมการ
3. นางเทพบังอร บึงมุม
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและเลขานุการ
14.๘ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ทีม ๓ คน
๑. นางจารุพร สิมเสน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางอนุรักษ์ ชาตาดี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๓. นางศยมน พันธ์นายม
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๙ ~
14.๙ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผัก และผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ทีม ๓ คน
๑. นางอนุรักษ์ ชาตาดี
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
๒. นางศยมน พันธ์นายม
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
กรรมการ
3. นางปทุม บุตรคำโชติ
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๒
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งหมด ๙ กิจกรรม
15.1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายโกมินทร์ คนกลาง
ครูโรงเรียนสนามบิน
๓. นายชนะชัย ขจรเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
15.๒ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายโกมินทร์ คนกลาง
ครูโรงเรียนสนามบิน
๓. นายชนะชัย ขจรเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

15.๓ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ม.๒-ม.๓
๑. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายโกมินทร์ คนกลาง
ครูโรงเรียนสนามบิน
๓. นายชนะชัย ขจรเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

15.๔ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายโกมินทร์ คนกลาง
ครูโรงเรียนสนามบิน
๓. นายชนะชัย ขจรเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

15.๕ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายณัฐพล โมราสวัสดิ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นายธนิตร์ ไชยศรี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการ
๓. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
15.๖ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายณัฐพล โมราสวัสดิ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๒. นายธนิตร์ ไชยศรี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๓. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
15.7 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับชั้น ม.1-ม.๓
๑. นายณัฐพล โมราสวัสดิ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๒. นายธนิตร์ ไชยศรี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๓. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
15.๘ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายณัฐพล โมราสวัสดิ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
๒. นายธนิตร์ ไชยศรี
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๓. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๓๐ ~
15.๙ การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.๑-ม.๖
๑. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
๒. นายโกมินทร์ คนกลาง
ครูโรงเรียนสนามบิน
๓. นางนภธร อัครธรสกุล
ครูโรงเรียนขามแก่นนคร
๔. นางสาวอัญชลี ดวงสูงเนิน
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
๕. นางสุภาพร น้อยฤทธิ์
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
๖. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองประชานุกูล
๗. นายชนะชัย ขจรเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
๑๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม
16๑. การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ม.๑-๓ รวมทุกความบกพร่อง
๑. นางมณฑปนัดดา ปัจธรรม
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๒. นางสาวเนตรนภิส ปาสาบุตร
ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
๓. นางสาวสิรินาถ จันทวงษ์
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

16.๒ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และระดับชั้น ม.4-ม.6 ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
๑. นางมณฑนา นามวิจิต
ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวประนอม สะเดา
ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
กรรมการ
๓. นางสาวชุติมา อัศวพรรนา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
๑๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งหมด 2 กิจกรรม
17.๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
๑.นางวิลาสินี โพธิ์นิล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒.นางสิริพร ระวีกุล
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๓.นางสาวนิตติยา นีระพันธ์ โรงเรียนสาวัตถีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๔.นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๕.นางสาวฌัลลิกา ครองผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
17.๒ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
๑.นางวิลาสินี โพธิ์นิล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒.นางสิริพร ระวีกุล
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๓.นางสาวนิตติยา นีระพันธ์ โรงเรียนสาวัตถีพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๔.นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๕.นางสาวฌัลลิกา ครองผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ

~ ๓๑ ~
๑8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี รวมทั้งหมด 10 กิจกรรม
18.๑ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๓ บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทาง
สติปัญญา (วันที่๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)
1. นายอัจฉิยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
2. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
3. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
18.๒ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๔-๖ บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทาง
สติปัญญา (วันที่๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.)
1. นายอัจฉิยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ โรจน์เตชะวรกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
มอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา
3. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
18.๓ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๓ บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทาง
การเรียนรู้และออทิสติก (วันที่๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)
1. นายอัจฉิยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
2. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
3. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
18.๔. การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๔-๖ บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการ
เรียนรู้และ ออทิสติก (วันที่๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.)
1. นายอัจฉิยวุฒิ ทองวรรณ์
ครูโรงเรียนฝางวิทยายน
ประธานกรรมการ
2. นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
3. นายสิรศักดิ์ ดวงจิตร
ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดำเนินการแข่งขันโดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ควบคุมกำกับการ
แข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ จัดทำแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์
การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป
รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------

