เอกสารแนบทายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ที่ 448 / 2557 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายปริญญา ธรเสนา รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22.
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ประธานกรรมการ
1.2 นายสมชัย อุมะวรรณ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รองประธานกรรมการ
1.3 นายสมบูรณ พรมสุย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รองประธานกรรมการ
1.4 นายวรวิทย สุพร
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร ประธานเครือขาย สมป.มุกดาหาร รองประธานกรรมการ
1.5 นายเศวต จอมจุมพล
ผูอํานวยการโรงเรียนหวานใหญวิทยา
รองประธานกรรมการ
1.6 นายสุรชัย ติยะโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
1.7 นายสงเสริม เมืองฮาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
1.8 นายชาตรี ประดุจชนม
ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
1.9 นายประดิษฐศักดิ์ ภักดีพล ผูอํานวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
1.10 นายฉลอง บุตรกาล
ผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
1.11 นายวิมาลทอง ยืนยง
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
1.12 นายสมจิต ราชิวงค
ผูอํานวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
1.13 นายจีระชัย วังคะฮาต
ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
1.14 นายวรวิทย เมืองโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
กรรมการ
1.15 นายทศพล อาจหาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
1.16 นายสุรพงษ รัตนวงค
ผูอํานวยการโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
1.17 นายยุทธศิลป วังคะฮาต ผูอํานวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
1.18 นายธนิต ทองอาจ
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
กรรมการ
1.19 นายเนรมิต กฤตาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาสรรค
กรรมการ
1.20 นายณรงค ไชยสะอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
1.21 นายศุภลิต หลาเชียงของ ผูอํานวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
1.22 นายสุพจน พละพร
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทย
กรรมการ
1.23 นายภักดี สมคะเนย
ผูอํานวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
1.24 นายอดิศร คันธะโรรส
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการ
1.25 นายสุริยันต วังคะฮาต
ผูอํานวยการพลังราษฎรพิทยาสรรค
กรรมการ
1.26 นายคนิม เบญมาตย
ผูอํานวยการโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
กรรมการ
1.27 นายโชคชัยพัฒน อุนเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
1.28 นายยอดรักษ บุระวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
1.29 วาที่พ.ท.บุญเทศก บุษยมงคล ผูอํานวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
1.30 นายเลียง ผางพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
1.31 นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.32 นายสุทธิพงษ ใจตรง
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.33 นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.34 นายสมพงษ รุงฤทธิ์
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ 1.35 นางสาวสุภาวดี…

( 2)
1.35 นางสาวสุภาวดี ทัศมี
1. 36 นางสาวรําไพ พรมวงษ
1.37 นางอัจฉริยา โสมศรีแพง

ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ (1) ประชุมวางแผน ใหคําปรึกษา ควบคุม กํากับ ดูแล แกไขปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดมุกดาหาร ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
(2) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 คณะกรรมการกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
2.1.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.นายประดิษฐศักดิ์ ภักดีพล ผูอํานวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา
2. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
3.นายทศพล อาจหาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
4. นายพรชัย ตังควานิช
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
5. นายชนินทร วงษคํา
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
6. นางสาวมณีวรรณ ดาราพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา
7. นางกนกนุช เขียวเขิน
รองผูอํานวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา
8. นางพิชาพร พรหมกสิกร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
9. นางศุภลักษณ จันทรสาขา ครูโรงเรียนมุกดาหาร
10. นางกอแกว สีสมบา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
11.นางชญานันท คนขยัน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
12.นายนันทวัฒน เสนาชวย
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
13.นางสาวสุวรรณี วิชัยผิน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
14.นางวาสนา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
15.นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังสี ครูโรงเรียนมุกดาหาร
16. นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
17. นางอนุรี อุนทะยา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ

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

มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.1.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1.นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
2.นางวาสนา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
3.นายนันทวัฒน เสนาชวย
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
4. นางชญานันท คนขยัน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
/2.1.3 คณะกรรมการ…

( 3)
2.1.3 คณะกรรมการ กิจกรรมอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 1 – 3
1.นางอันติกา กลางประพันธ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นางอรัญญา ชวยวัฒนะ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3.นางศิริลักษณ สายเชื้อ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
4.นางฉวีวรรณ คําผาสุก
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
5.นางอนุรี อุนทะยา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
5.นางพิมพพกาญจน คุมนายอ ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.1.4 คณะกรรมการ กิจกรรมอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 4 – 6
1.นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางพิชาพร พรหมกสิกร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3.นางยุวชน ปากหวาน
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
4.นางลัคนสิริ ภัทรกุลวิศาล
ครูโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
กรรมการ
5. นางพัฒนาพร มายูร
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
กรรมการ
6.นางวิภารัตน สินพูน
ครูโรงเรียนผึ่งแดด
กรรมการและเลขานุการ
2.1.5 คณะกรรมการ กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 1 – 3
1.นางสาวมารศรี เมืองโคตร
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวปฏิพร จิตรามาตย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
3.นางสุดารัตน วังคะฮาต
ครูโรงเรียนคําชะอีพทิ ยาคม
กรรมการ
4.นางประไพพิศ ออนตาม
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5.นายสุรชัย พรหมเสนา
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
กรรมการ
6.นางสาวรัชนีพร แจนโทนดี ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.1.6 คณะกรรมการ กิจกรรม เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 4 – 6
1.นายชัชวาล วุฒิพรหม
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นางอรุณ ศรีภักดี
ครูโรงเรียนผึ่งแดด
กรรมการ
3.นางภัสรา ทันอินทรอาจ
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
กรรมการ
4.นางสาวชไมพร จิตรจักร
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
5.นางสาวจีรพร ไชยบัน
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
6.นางวาสนา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
7. นางจารุวรรณ ใจศิริ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.1.7 คณะกรรมการ กิจกรรม ทองอาขยานทํานองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 1 – 3
1.นางสอางทิพย เพชรานนท ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นางวนาพรรณ ผิวบาง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
3.นางอภันตรี บุญยืน
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
4.นางสาวศรัญญา คําจวนจันทร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
5.นายสมพงษ วงหาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
/5. นางจิรวัฒน…
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5. นางจิรวัฒน คํามุงคุณ
7.นางชญานันท คนขยัน

ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.1.8 คณะกรรมการ กิจกรรม ทองอาขยานทํานองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 4 – 6
1.นางศรีอัมพร นิ่มมุกดา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นางคําพา สลางสิงห
ครูโรงเรียนคําบกวิทยา
กรรมการ
3.นายทิวากร บุญใหญ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล
กรรมการ
4.นางลัดดา สิริพัฒน
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
5.นางสาวชนิดา แสนสุภา
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
6.นางสาวกัลยา วิเศษศรี
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.1.9 คณะกรรมการ กิจกรรม พาทีสรางสรรค ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – ๓
1.นางศุภลักษณ จันทรสาขา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
2.นางขวัญใจ อุทัยสาร
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
3.นางวิจิตรา เสียงเสนาะ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
4.นางสาวกานตพิชชา สุริเตอรี ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
5. นายนันทวัฒน เสนาชวย
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
5.นางเยาวลักษณ ศรีภักดี
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.1.10 คณะกรรมการ กิจกรรมพาทีสรางสรรค ประเภททีม ระดับชั้น ม. 4 – 5
1.นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นางใจทิพย สุยะรา
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
3.นางชุกันดา เดชแพง
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
4.นางวาสนา สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
5.นายนิพันธ พันธุกุล
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
6.นางสาวพรทิภา มากมูลดี
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.1.11 คณะกรรมการ กิจกรรม แตงบทรอยกรอง ( กลอนสุภาพ ) ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – ๓
1.นางอารยา อุนอารียกุล
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นายพงษดนัย โคตรภักดี
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยาสรรค
กรรมการ
3.นางนาฏยา นัยจิต
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
4.นางสาวนิธิวดี ยืนยง
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรพ
กรรมการ
5.นางสาวนฤมล เมษ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
6.นางสาวสุวรรณี วิชัยผิน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.1.12 คณะกรรมการ กิจกรรม แตงบทรอยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท) ประเภททีม ระดับชั้น ม. 4 – 5
1.นางกอแกว สีสมบา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางประภาพร กิ่งมะลิ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคม
กรรมการ
3.นายณรงคฤทธิ์ เสียงเสนาะ
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
4.นางทัศนีย ชองวารินทร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
/5.นางจิตฏารัศมี…
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5.นางจิตฏารัศมี แกวศรีนวม

ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
2.2 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.2.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นายจีรชัย วังคะฮาต
ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา
2. นายสงเสริม เมืองฮาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. นายสุพจน พละพร
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทย
4. นายวรวิทย เมืองโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
5. นายสุพจน พละพร
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทย
6. นายเนรมิต กฤตาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
7. นางวนิดา ชูคําสัตย
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
8. นายวิชัย ชางถม
รองผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา
9. นายจํารัส รัตนวิชัย
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
10. นางสาวเทพารัตน ปกฤทัย
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
11. นายคนอง วงฮาด
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
12. นายประเด็จ ชมพุด
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
13. นางสายสมร อาจวิชัย
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
14. นางมณีวรรณ อาจวิชัย
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
15. นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
16. นางนิตยา สีหะมงคล
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
17. นางผกามาศ ชางถม
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
18. นางงามตา กฤตาคม
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

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

มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.2.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1. นางผกามาศ ชางถม
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
2. นายคนอง วงฮาด
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
3. นางสาวเทพารัตน ปกฤทัย
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
/2.2.3 กิจกรรม…
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2.2.3 กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1. นายวรวิทย เมืองโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
2. นายผดุง ชุมแวงวาป
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
3. นายไพรวรรณ ผิวขํา
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
4. นางสาวทิตยบังอร ใจบุญ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
5. นายเล็ก จินดามณีมาศ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
6. นางรัตนาพร พลลาภ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
7. นายพิชัย วาจาสัตย
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
8. นางสาวปพิชญา คนยืน
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
9.นางสาวนภัสกร ภาคภูมิ
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
10.นางสาวสุภัคสินี บุตดีวงค
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
11.นายนิพิฐพนธ สลางสิงห
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
12.นายพันประสิทธิ์ บางสิริ
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
13.นางมชุณี อินบุญนะ
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
14.นางสาวอัจฉรา วันฤกษ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15.นางวรรณวิมล กินะรี
ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมกา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.2.4 กิจกรรมการแขงขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1. นายสงเสริม เมืองฮาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย จันปุม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน คูณคําตา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5 .นางสาวอรทัย คนยืน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
6. นายสุชาติ วิเศษโวหาร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
7. นางสุมลทา ผิวขํา
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
8. นางนริศรา ทองทั่ว
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
9. นางศิริพร สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
10. นางประภาศรี พรทอง
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
11.นางสุดารัตน ไตรยวงค
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
12. นายอุดร ไชยโคตร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
13.นายธนู วรรณเสริฐ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.2.5 กิจกรรมการแขงขัน สรางสรรค ผลงานคณิตศาสตร โดยใช GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1. นายเนรมิต กฤตาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นายสิงหะ เดชฤทธิ์
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา สุคําภา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายวิพจน แสงสุข
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
/6. นางสาวพรทิพา…
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6. นางสาวพรทิพา เมืองโคตร
7. นางสาวพรปวีณ ตาลจรุง
8. นายอภิชาติ ปากดี
9. นางงามตา กฤตาคม
10.นายประเด็จ ชมพุด

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.2.6 กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1-6
1. นายสุพจน พละพร
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทย
ประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพล หวยทราย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
4. นายสันติ จันทรศรี
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
5. นายชาญวิทย พรหมกสิกร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
6. นายพชกร โกพลรัตน
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
7. นางชนานันท จะตุคะมา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
8. นางจําเนียร ประสงคสุข
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
9. นายศาศวัต คุณชื่น
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
10. นายอนันต อาจวิชัย
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
11. นางสาวชุดาวรรณ พลวงค
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
12.นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคม
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
กรรมการ
13. นายวิรวุฒิ แสนโสม
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
กรรมการ
14. นางอุไรรัก พันโกฏิ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
15. วาที่ ร.ต.ยุทธพล ซาผู
ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยวิทยา
กรรมการ
16. นายศิริวัฒน นอยทรง
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
17. นางสาวสุนิสา ไสววรรณ
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
18. นายมีชัย เกตจุนา
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
กรรมการ
19. นางสาวเบญจมาศ ผิวพรรณงาม
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
กรรมการ
20. นายเปรมมินทร จันกองกวิน
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
21. นายกมล รูปดี
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
22. นายอนุชา บุรัตน
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการ
23 .นายสุรศักดิ์ บุญศรี
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
กรรมการ
24. นายจํารัส รัตนวิชัย
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.2.7 การแขงขันศาสตรคณิตในชีวิตประจําวัน ระดับ ม.1- ม.3 (โรงเรียนเรียนรวม)
1. นายจีรชัย วังคะฮาต
ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา
2. นางผกามาศ ชางถม
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
3. นางสาวเทพารัตน ปกฤทัย
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
/(2) ใหคะแนน…
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(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
2.3 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.3.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายชาตรี ประดุจชนม ผูอํานวยการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายเศวต จอมจุมพล
ผูอํานวยการโรงเรียนหวานใหญวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ รัตนวงค
ผูอํานวยการโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
รองประธานกรรมการ
4. นายประสาน สุคําภา
รองผูอํานวยการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
5. นายประกาศ ออนตาม
รองผูอํานวยการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
6. นายพรชัย ศิลาแยง
รองผูอํานวยการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
7. นางอภิวันท บุญประสพ
รองผูอํานวยการ ร.ร.นจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ มีศิริ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
9. นายสมคิด รูปเหมาะ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
10. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
11. นางสาววราภรณ แสงเจริญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
12. นางเบญจรัตน สุคําภา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
13. นางมีนารัตน วงศเสนห
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
14. นางสาวพรพิทักษ คนหาญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
15. นางนุชจรี เบญมาตย
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
16. นางชนาภา ประสาททอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
17. นางสาวอารีรัตน มัฐผา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
18. นายอนุทิน พยุงวงษ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
19. นายนิวัฒน วรสาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
20. นายวิโรจน สิมพร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
21. นางสาวจิรพรรณทิพย โทนุวงศ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
22. นางสาวณัฐกชนันท ทองคํา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
23. นางสาวยุภาวดี
บุษบงค
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
24. นางสาวณัฐรินทร บํารุงตา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
25. นายวีระศักดิ์ พันที
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
26. นางสาวพัชราภรณ วิชาสาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
27. นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
28. นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
29. นางสาวดวงนารี อินปาว
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
30. นายสุพรม ปททุม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
31. นางสาวทัศนีย โคตรพรม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
32. นายธีระวุฒิ จันทะพันธ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที่ (1) …
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มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.3.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1.นายประสาน สุคําภา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา
2.นายสุพรม ปททุม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3.นายสุรศักดิ์ มีศิริ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
4.นางสาวทัศนีย โคตรพรม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
5.นายธีระวุฒิ จันทะพันธ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
2.3.3 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายวรวุฒิ ปุณขันธ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวิน รุงฤทธิ์
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางจินตรา ญาณสมบัติ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สลางสิงห
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
กรรมการ
5. นางรัตนา ผิวขํา
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวกมลวดี คิดทวี
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
7.นายอภินันท อินลี
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
8.นางวาชิณี สุทธิโสภณ
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
9.นางสาวตติญา ชนะเคราะห
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
10.นางฐิตินันท เบญมาตย
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
กรรมการ
11.นางพัชรินทร บรรจมาตย
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
กรรมการ
12.นางสมรักษ พนภัย
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
13.นายสุพรม ปททุม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.3.4 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายณัฐกร เทพรังศิริกุล
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นายสถิต
จันทรเกษ
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
3.นายคฑาวุธ เสียงล้ํา
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
4.นางสาวนิตยา บรรทัดเรียน
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
กรรมการ
5.นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
6.นางมยุรี
สิงโต
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
7.นายสุรสิทธิ์ วองไว
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
8.นางสังวาล กลางประพันธ
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
9.นางสาวนุชติยา ยอดยศ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
10.นางสาววิไลลักษณ ไชยยายงค
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
11.นายสมคิด รูปเหมาะ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
/2.3.5 คณะกรรมการ…
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2.3.5 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางรัตนภรณ จอมจุมพล
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย โคสาสุ
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
3.นางสาวสุดารัตร โตชาลี
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
4. นางพันธุวิรา ยืนยัง
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
5. นายวิชิต ราชรามทอง
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
6. นายสุวรรณ อนัน
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
7. นายเชิงชาญ ลุนจักร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
8. นางเบญจรัตน สุคําภา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.3.6 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสมบัติ เขตอนันต
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ประธานกรรมการ
2. นางรจนา ลุสุข
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
รองประธานกรรมการ
3.นางยุภาลักษร ศรัทธามาก
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
4 นางอุไรวรรณ ไชยชวย
ครูโรงเรียน โพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
5. นางณัฏฐกานต โภคทรัพย
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
6. นางดวงรักษ บรรจง
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
7.นางสาวจีราทิพย คําแกว
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
8.นางจตุพร โกสัลวัฒน
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
9 นางวรรณภา วังคะฮาต
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
10. นางสาวฐิติภัสร ธีรนนทวรา
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
12. นางสาวอารีรัตน มัฐผา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.3.7 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางเรวดี นันทิกะ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นางภควดี บุญพอ
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
รองประธานกรรมการ
2. นางสาววิทยา แสนสุข
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
4. นายสูศึก รูปเหลี่ยม
ครูโรงเรียนหวานใหญ
กรรมการ
5. นายรังสฤษฏ พิกุลศรี
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
6.นางปริญญา สลางสิงห
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
7. นายสุจิน ไทยวงค
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
8. นางสาวบังอร นิลกิจ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
8. นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิว์ งศ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.3.8 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายประเสริฐ พูลผล
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ชาวระนอง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรพค
รองประธานกรรมการ
3. นายเอกรินทร ไซยแสน
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรศ
กรรมการ
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4. นางสาวมินตรา คําปาน
5. นายธนวเชษย หมื่นแทน
6. นางสาวมลิวัลย สกุลโพน
7. นายเสนห กําประโคน
8.นางสาวสายสมร ศรียางค
9. นางมีนารัตน วงศเสนห

ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.3.9 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show)ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายวิษณุกร จันทรา
รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองมุกวิยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอมร ไตรยวงค
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุงอรุณ คนขยัน
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
4. นางสาวนรินทรนุช คนไว
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวมินตรา คําปาน
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
6. นางณัฏฐกานต โภคทรัพย
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
7. นางสาววจิรา สํารองพันธ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
8.นางสาวญาใจ ใจลุย
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
9.นายภัทรานิษฐ ธนเธียรานันท
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
10.นางวัจนา ยอดอินทร
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
11.นายวิโรจน สิมพร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.3.10 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวสุดา เสงี่ยมศักดิ์
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.นายยุทธนา ผิวขํา
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
3.นางสาวสุดารัตร โตชาลี
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
4.นางจตุพร บุญเสริม
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
5.นางสาวยมลภัทร ศรีภักดี
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
6.นางสาวเบญจรัตน หวยทราย
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
7.นางบุษบา อาจวิชัย
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
8.นางจุฑามาศ ทวีบุตร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
9.นางสาวบังอร นิลกิจ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
10.นางสาววิจิตรา กุลตังวัฒนา
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
11. นางสาววิจิตตรา ไชยฤทธิ์
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
12.นางสาวพัชราภรณ อิทธิวิศิษฏ
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
13. นางสาวพรพิทักษ คนหาญ
ครูโรงเรียน.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.3.11 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันผลงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายสุริยา จรลี
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร บุญทศ
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
รองประธานกรรมการ
3.นางสาวมุธิดา สาธุชาติ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
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4.นางนุชจรี เบญมาตย

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

กรรมการและเลขานุการ

2.3.12 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันผลงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวดวงดารา เจริญวงศ
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
ประธานกรรมการ
2.นายสิมมา กลางประพันธ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุขุมมาลย แสงกลา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4. นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรี
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
5. นางชนาภา ประสาททอง
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.3.13 การแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดลอบินขึ้นจากพื้น) ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางวไลลักษณ ขันศรี
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ทวีโคตร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3.นายไพศาล วงศกระโซ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
4.นายนิวัฒน วรสาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.3.14 การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปลอยดวยมือ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางวไลลักษณ ขันศรี
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธุพรหม
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
รองประธานกรรมการ
3.นายประพันธ พวงใบดี
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
4.นางสาวรําไพ พรมวงษ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5. นายไพศาล วงศกระโซ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
6. นายอดุลย ชอวงศ
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
กรรมการ
7.นางเกศริน จันทรสาขา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ พันที
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
2.4 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.4.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.นายเลียง ผางพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2.นายสุรชัย ติยะโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศิลป วังคะฮาต
ผูอํานวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
รองประธานกรรมกา
4. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ แกวสอนทะเล รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
6. นางมาลินี กลางประพันธ
ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียนชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
7.นายวศิน คํารัตน
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
8.นายสุรชัย สุคําภา
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
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9.นางเบญจวรรณ พันโกฏิ
10.นางสมประสงค ออนแสง
11.นายเชวงศักดิ์ บรรจง
12.นายแทนไท สุวรรณไตรย
13.นายสมนึก ออนแสง
14.นางทิพยวรรณ ทองจันทร
14.นางสุมาลัย ผิวขํา

ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.4.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1.นายสมนึก ออนแสง
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
2.นายสถาพร ออนโนนเขวา
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
3.นางสุมาลัย ผิวขํา
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
2.4.3 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นายวิชิต สุวรรณไตรย
2.นายพัฒนาชัย บุทธิจักร
3.นายสุเมฆ เพ็ชรนนท
4.นายภราดร อาษาศรี
5.นายทศพล เมืองฮาม
6.นายประสบ บุรัตน

เพลงคุณธรรม ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – 3
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.4 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นายเฉลียว มงคลเกตุ
2.นางสาววิภาพร ศรีลาศักดิ์
3.นางสาวทิพากร การสรรพ
4.นางสาวไพรวัลย สุวะไกร
5.นายสถาพร ออนโนนเขวา
6.นายสุรชัย สุคําภา

เพลงคุณธรรม ประเภททีม ระดับชั้น ม. 4 – 6
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.5 คณะกรรมการ กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – 3
1.นางสมประสงค ออนแสง
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
2.นางสาวภัทรพร สุริยาชัยวัฒน ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3.นางสาวใหม ทุมลี
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
4.นางปริศนา สุพร
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยา
5.นางสุวรรณา รัตนศรี
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/6.นางสมร…
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6.นางสมร จรลี

ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

2.4.6 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นางวาที วังคะฮาต
2.นางชญาภาส แสนวิเศษ
3.นายคณายุทธิ์ แสนสิบ
4.นางสาวละอองดาว สิมมะลิ
5.นางสาวจุฑารัตน ใครครวญ
6.นางสุกัญญา วองไว
7.นางสาววิลาวัลย สุคําภา

โครงงานคุณธรรม ประเภททีม ระดับชั้น ม. 4 – 6
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.7 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นางอรุณี สายคง
2.นายจิรวัฒน อุนใจ
3.นายวิเชียร ยมรัตน
4.นายไชยรักษ ทองขันธ
5.นายเริงศักดิ์ ขันพรม
6.นางอภิญญา หารสูงเนิน

ภาพยนตรสั้น ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – 3
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.8 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นายหัฐจักร ผิวขาว
2.นายแทนไท สุวรรณไตรย
3.นายวัฒนสุคนธิ์ อาจวิชัย
4.นายยุทธนา ภูถนนนอก
5.นายยุทธนา สิงหาบุตร
6.นายฤทธิชัย คนไว
7.นายภูมิเดช โนนภิลา

ภาพยนตรสั้น ประเภททีม ระดับชั้น ม. 4 – 6
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยา
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.9 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นายวิสัย สมประสงค
2.นางสาวสันตฤทัย คนไว
3.นางยุวดี สุวรรณไตรย
4.นางสาวเนตรนภา การเรียง
5.นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคาย
6.นางกาญจนา ณ หนองคาย
7.นางสาวปรีญาภรณ นาทุม

ละครคุณธรรม และละครประวัติศาสตร ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – 6
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
กรรมการและเลขานุการ

2.4.10 คณะกรรมการ กิจกรรม เลานิทานคุณธรรม ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 1 – 3
1.นางธนภรณ ไวนิยมพงศ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
2.นายปยะบุตร จิตรชวย
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
/3.นางสาวสาวิตรี…
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3.นางสาวสาวิตรี ฉัตรแกวชูไทย
4.นางสาวจินตนา นอยทรง
5.นายพิทักษพงษ ศาลารักษ
6.นางพัชราพร ฐิติวงศาโรจน
7.นางสุชาดา วังวงค
8.นายเชวงศักดิ์ บรรจง

ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยา
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.11 คณะกรรมการ กิจกรรม เลานิทานคุณธรรม ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. 4 – 6
1.นายอภินันท สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
2.นางชบา ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
3.นางวราพร บุระมุข
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
4.นางสาวมะลิสด ศรีสุวะ โรงเรียน ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
5.นางนิตยา จิบทอง
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
6.นายนิเทศก ศรีโจมรัก
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
7.นายราชันย แวงวรรณ
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.12 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นางจิราภรณ โภคสวัสดิ์
2.นายไชยญา พอปองขวา
3.นางสาวไปรมา จันทรคามิ
4.นางศณิตาภรณ คนไว
5.นางยุพิน ยืนยั่ง
6.นางจุริภรณ บุญศรี

มารยาทไทย ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – 3
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.13 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นางดวงแข ประดุจชนม
2.นางสวรรคทอง อาจวิชัย
3.นางทัศนีย ฤทธิ์น้ําคํา
4.นางสาวจิตรดา หุงไธสง
5.นายอภิกร สมร
6. นายทนงค พลราชม
7.นางสุมาลัย ผิวขํา

มารยาทไทย ประเภททีม ระดับชั้น ม. 4 – 6
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4.14 คณะกรรมการ กิจกรรม
1.นางรณงค ลานขามปอม
2.นางสาวปริศนา สุขเกษม
3.นายสถาพร ออนโนนเขวา
4.นางสาวอรุณรัตน ยืนยง
5.นางสาวบุรินทรพร ภาลา

สวดมนตแปล ประเภททีม ระดับชั้น ม. 1 – 6
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/6.นายสํารวย…
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6.นายสํารวย คํามุงคุณ

ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุม สาระการเรียนรูที่สังกัด
2.5 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
2.5.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายสมจิต ราชิวงค
ผูอํานวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร คันธะโรรส
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศิลป วังคะฮาต
ผูอํานวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4. นายประกาศ ออนตาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
5. นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ รองผูอํานวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
6. นายวีรชน เกิดทองคํา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
7. นายสุบิน ไทยวงค
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
8. นายพรชัย ขันศรี
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายชัยรัตน โภคสวัสดิ์
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
10. นายสดศาสตร กลางประพันธ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
11.นายชาติไทย จําปาปาก
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
12.นายวินัย โคตรบรม
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
13.นายสมาน ฤทธิ์น้ําคํา
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
กรรรมการ
14.นาย กิตติกร พันธสุวรรณ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
15. นางสุภัคชญา สินพูล
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
16. วาที่ ร.ต. ณรงค อุทัยสาร
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.5.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1. นายเจษบดินทร อินทสงค
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
2. นายวินัย โคตรบรม
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
2.5.3 คณะกรรมการการตัดสินการแขงขันแอโรบิค ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
1.นายอดิศร คันธโรรส
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2.นายพิณทิพย คําจันทร
ครูโรงเรียนปาหลายสรรพวิทย
รองประธานกรรมการ
3.นายนภามาศ แสนโคตร
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
4.นายศราวุธ พงษศิลป
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
5.นายชาญชัย ออนหวาน
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
6.นางดวงจันทร เดชขันธ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
7.นายปฐมพงษ ตาลกระโทก
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
/8.นายธวัชชัย …
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8.นายธวัชชัย ปททุม
9.นายศักดิ์สิทธิ์ ปุงคํานอย

ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.5.4 คณะกรรมการการตัดสินการแขงขันตอบปญหาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายสมจิต ราชิวงค
ผูอํานวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
2.นายวีรชน เกิดทองคํา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
3.นายวินัย โคตรบรม
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
4.นายสมาน ฤทธิ์น้ําคํา
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
5.นายรัตนกุล ไตรยวงศ
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
6.นายสุพรชัย สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
7.นายบุญบก สุวรรณพันธ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล
8.นายสุริยา เสียงเย็น
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
9.นายควรคิด สินสวัสดิ์
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
1๐.นายชาติไทย จําปาปาก
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
11.นายกิตติกร พันธสุวรรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.5.5 คณะกรรมการแขงขันตอนปญหาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายธนิต ทองอาจ
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
2. นายสุบิน ไทยวงค
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
3. นายวาระศิลป เรืองแสน
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
4. นายสดศาสตร กลางประพันธ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
5. นายโอฬาร ใจศิริ
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
6. นายยอดเสนห สิงหทอง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
7. นายสมศักดิ์ ชาลี
ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
8. นายชัยรัตน โภคสวัสดิ์
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
9. นายพรชัย ขันศรี
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
10. นายบรรชา กองแกว
ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค
11. นายคูณศักดิ์ บุตรสีผา
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
12. นายรณกร กาญจนวรางกูล ครูโรงเรียนนาวาราชกิจวิทยานุสรณ
13. วาที่ ร.ต. ณรงค อุทัยสาร ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
14. นางสุภคั ชญา สินพูน
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

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

มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
/2.6 คณะกรรมการ…

(18)
2.6 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
2.6.1 คณะกรรมการดําเนินงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. นายวิมาลทอง ยืนยง
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต วังคะฮาต
ผูอํานวยการโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ ใจตรง
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
4. นายหวง ชาวนา
รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
5. นายพรชัย ตังควานิช
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
6. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทุกโรงเรียน
กรรมการ
7. นายนพดล ขันแข็ง
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
8. นางสาวสุธาสินี ทรัพยวงศ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
9. นายวิไล ไชยพันธ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
10. นายสมพงษ รุงฤทธิ์
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสุจิตรา แสนโคตร
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นางดรุณี โชติชวง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
13. นายไชยวรรธน พิพัฒนยานนท ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
14. นายกิมยานนท วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.6.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน ประกอบดวย
1. นางสุจิตรา แสนโคตร
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
2. นายไพรวรรณ บุษบงค
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
3. นางรัชนีกร สวัสดิวงคชัย
ครูธุรการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.6.3 คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแขงขัน กิจกรรมรวมศิลปสรางสรรค /วาดภาพระบายสี /ภาพไทยประเพณี
/ จิตรกรรมไทยสีเอกรงค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
1. วาที่ร.ต.สําเริง จันทรกระจาง
รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
4. นายไชยวรรธน พิพัฒนยานนท
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
5. นางชวันรัตน สุอริยพงษ
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขา
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
7 นางสาวสายสุรีย จันปุม
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตร
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
9. นางดรุณี โชติชวง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
10. นายมานะชัย วงษประชา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
11.นางหัทยา วงคแสนคํา
ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
/2.6.4 คณะกรรมการ…
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2.6.4 คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแขงขันกิจกรรม วาดภาพลายเสน / ภาพปะติด / ประติมากรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
1. นายหวง ชาวนา
รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายชราวุธ สามาอาพัฒน
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค รองประธานกรรมการ
3. นางสาลิกา สารราษฏร
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
4. นายคงเขต ทาวสบาย
ครูโรงเรียนกกตูมประสาสรรคฯ
กรรมการ
5. นายอภิรมย โคสาสุ
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
กรรมการ
6. นายธีระพงษ อาจวิชัย
ครูโรงเรียนคําคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
7. นายพุฒิพัฒน อาจวิชัย
ครูโรงเรียนอุดมวิทย
กรรมการ
8. นายทรงศักดิ์ บุญกระจาง
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการ
9. นายกิมยานนท วังคะฮาต
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.6.5 คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแขงขันกิจกรรมขับรองเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ/
ขับขานประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
1. นายสิทธิศักดิ์ แกวสอนทะเล
รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศ
พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายวีระพงษ บรรจง
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
กรรมการ
5. นายจํารัก สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
6. นายนภดล นนทขุนทด
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการและเลขานุการ
2.6.6 คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแขงขันกิจกรรม ขับรองเพลงไทยลูกทุง/เพลงไทย/เพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
1. นายเฉลียว กัลยาณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิม
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางบุญจันทร ทาระ
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายเปรมจิตต วังคะฮาต
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาต
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ
ครูโรงเรียนพลังราษฏรพิทยาสรรพ
กรรมการและเลขานุการ
2.6.7 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ / นาฏศิลปไทยสรางสรรค /การแขงขันรําวงมาตรฐาน การ
แขงขันระบํามาตรฐาน / ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
1. นางสุธาสินี ทรัพยวงศ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็ม
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
4. นางดุสรัตน อุปญญ
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสมประสงค พลราชม
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิส อีสาน
กรรมการ
6. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
7. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดา
ครูโรงเรียนอุดมวิทย
กรรมการ
/8. นางศุภรดา…
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8. นางศุภรดา ปติรัชอนันต
9. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.6.8 คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแขงขันกิจกรรม เดี่ยวดนตรีไทย /วงดนตรีไทย /
วงอังกะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน
รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุน
ครูโรงเรียนดงหลวง
กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงหสุ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
4. นายอนุชา สายสมบูรณ
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
กรรมการ
5. นายคมศิลป จันทพันธุ
พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลพิศาล
ครูโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ
2.6.9 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมวงดนตรีลูกทุง/วงดนตรีสตริง/ กิจกรรมทองถิ่น/
เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง/วงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)/การแสดงตลก และมายากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
1. นายนภดล ขันแข็ง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่ง
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
รองประธานกรรมการ
3. นายจักราวุธ บุษดี
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายอาชา เกื้อหนองขุน
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
5. นายคมศิลป จันทพันธ
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
6. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
7. นายภัทรพงษ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
8. นายดํารงห พิษเศษ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
2.7 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.7.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
1. นายวรวิทย สุพร
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
2. นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
3. นายวรวิทย เมืองโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
4. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
5. นายพรชัย ตังควานิช
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
6. นายชนินทร วงษคํา
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
7. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทุกโรงเรียน
8. นายสมพงษ รุงฤทธิ์
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
9. นายสุภชัย ชาววัง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/10. นางโศภิษฐ …
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10. นางโศภิษฐ ไมยละ
11. นางอุทัยวรรณสุวรรณศรี

ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.7.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1. นายสมพงษ รุงฤทธิ์
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
2. นายสุภชัย ชาววัง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
3. นางสาววัชรารัตน อินธิรัตน
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
4. นางสาวกัลปนาณี พูลเพิ่ม
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
5. นางสาวสุมินตรา ไกรสิน
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
2.7.3 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1.นางจิตราวันท ยืนยง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2.นางบงกช สุทธิประภา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3.นางสาวขวัญเรือน จูมแพง
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
4.นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
ครูโรงเรียนปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
5. Ms. Melcha Mutia
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
6. Mr. Jens Felix Ruether
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
7.นายสุขสันต สารบรรณ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
8.นางสาวจุฑามาศ ตังควานิช
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.4 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1.นางโศภิษฐ ไมยละ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2.ดร.สุวิวชั ย สมมาตย
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3.นายวีระศักดิ์ คงจันทร
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
4. Mr.Maverick Cabulera
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
5. Ms. Amy Hill
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
6. นางดวงสมร ไตรยวงค
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.7.5 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางเดือนเพ็ญ สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
2. นางอุลิยา ศรีบุรมย
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
3. นางดลนภา กุลวงค
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
4. นางหนึ่งฤทัย ซาเสน
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
5. นางสาวจิดาภา โคตรพันธ
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
6. นางสาวเพ็ญศรี แชมชื่น
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/7. นางพัชรินทร…
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7. นางพัชรินทร วรรณอําไพ
8. นายณดิษ เรืองรุงสิน
9. Mr. David De Cock
10. นางประภัสสร ศรีพันดอน
11. นางสาวยุพิน ภาคภูมิ

ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

2.7.6 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวชอผกา บุทธิจักร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
2. นางสาวสิริณ จํานรรจสิริ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. นาง สินธุใจ อาษาศรี
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
4. นางนงคพิดา สิงหขน
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
5. นางอรุณสุดา แกวศรีนวม
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
6. นางสาวกนิฎฐา กลางประพันธ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
7. Mr. David De Cock
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
8. นางทัศนีย ฤทธิวงค
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
9. นางวรรณวศา ดีทอง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค

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

2.7.7 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางนงเยาว ชุติมันตานนท
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธีนี สุวรรณไตร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
4. นางขนิษฐา สุพร
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
5. นางพาณิภัค สมประสงค
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวมยุรา เมืองฮาม
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
7. นางชนากานต สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวนภาวรรณ โสพวัน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
9. Mr. Calum Stokes
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
10. นางเกษศิรินทร ภิรมย
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปภาดา สมประสงค
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวพัชรียา โพธิสาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.8 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรี
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา วังคะฮาต
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภาดา สมประสงค
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการ
4. นางชนากานต สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
6. Ms. Kathalin Litche
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
7. นางเบญจวรรณ ศัตรูฝาย
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการและเลขานุการ
8.นางเกษศิรินทร ภิรมย
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/2.7.9 คณะกรรมการ…

(23)
2.7.9 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรม
1. นายชูชัย อาจวิชัย
2. นางสุเทวี กลางประพันธ
3. นางสาวมะลิจันทร มัยวงค
4. นางฉันทสินี เชาวสิริกรกุล
5. นางสาวสุภัทรา พิสัยสวัสดิ์

Multi Skills Competition ระดับชั้น ม. 1 - 3
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.7.10 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรม Multi Skills Competition ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสมพักตร ลิ้มวัฒนา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นางอํานวยพร ภูกุดแกว
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
รองประธารกรรมการ
3. นางออนดี วรรณเสริฐ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
4. Mr. Andrew Skett
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5. Mr. Katoto Galgani
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
6. นายอชิรวิชญ ผิวละมุล
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7. นายศักรินทร คนหมั่น
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.11 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางบรรจบ โนนพิลา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. Mr.Emest Rey Basilio Salaza
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
4. Mr. Nicomedes O’ Ugat
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5. Mr. Gelito De Leon Rodriguez ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
6. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7. นางอนุลี ศรีชัย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.12 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางบรรจบ โนนพิลา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. Mr.Emest Rey Basilio Salaza
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
4. Mr. Nicomedes O’ Ugat
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5. Mr. Gelito De Leon Rodriguez ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
6. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7. นางอนุลี ศรีชัย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.13 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางกิ่งแกว มิตรวิจารณ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
2. Ms.Huang Shenyan
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. Mr.Li Rong Ze
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
4. Mr. Bi Fu Kuai
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/5. Mr. Ma Lin …

(24)
5. Mr. Ma Lin
6.นางสาวปณพร สุวรรณไตรย
7. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน

ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.7.14 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม. 4 – 6
1. นางกิ่งแกว มิตรวิจารณ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. Ms.Huang Shenyan
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
3. Miss Li Yanliu
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
4. Miss Zhang Xu
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
5. Ms. Huiqiong Huang
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
6. Ms. He jia
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
7. Mr. Hou Qian
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
8.นางสาวปณพร สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.15 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมพูดภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสาวกลีบ กุหลาบ
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
2.นางสุจิน นามสะทอน
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. นางสาวขวัญลดา ถันทอง
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2.7.16 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมพูดภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวกลีบ กุหลาบ
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
2.นางสุจิน นามสะทอน
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. นางสาวขวัญลดา ถันทอง
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.7.17 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมตอบปญหาภาษาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางจงกล ใจบุญ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. Dr.Fer Livette M.Badic Kileste
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
3. Ms. Ruby Yeats
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางอุษา หอมสุดใจ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.7.18 คณะกรรมการการแขงขันกิจกรรมตอบปญหาภาษาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจงกล ใจบุญ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. Dr.Fer Livette M.Badic Kileste
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
3. Ms. Ruby Yeats
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางอุษา หอมสุดใจ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
/(3) ควบคุมดูแล…

(25)
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
2.8 คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.8.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.นายฉลอง บุตรกาล
ผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2.วาที่พ.ท.บุญเทศก บุษยมงคล ผูอํานวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก
รองประธานกรรมการ
3.นายยอดรักษ บุระวัฒน
ผูอํานวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
รองประธานกรรมการ
4.นายประสาน สุคําภา
รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
5.นายพรชัย ศิลาแยง
รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
6.นายประกาศ ออนตาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
7.นายเฉลียว กัลยาณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
8.นายนิรันตร สุยะรา
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
9.นายสวาสดิ์ สมประสงค
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
10.นางสาวอรวรรณ ดอนชัย
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการและเลขานุการ
11.นางปยะวรรณ นาริต
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12.นางสาวแสงจันทร ลายบุตรศรี
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.8.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1.นางสาวอรวรรณ ดอนชัย
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
2.นางปยะวรรณ นาริต
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
3.นางสาวแสงจันทร ลายบุตรศรี
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
2.8.3 คณะกรรมการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (การจัดคายพักแรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายอดิศร คันธโรรส
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
3. นายไพรวรรณ บุษบงค
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญศรี
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
กรรมการและเลขานุการ
2.8.4 คณะกรรมการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (การสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายอดิศร คันธโรรส
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
3. นายไพรวรรณ บุษบงค
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญศรี
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรค
กรรมการและเลขานุการ
/2.8.5 คณะกรรมการ …
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2.8.5 คณะกรรมการ กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย
รองผูอํานวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
2. นายประจิม วังคะฮาต
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
3. นายศาศวัต คุณชื่น
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
4. นายเดชา คเณศโยธิน
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
5. นายประภาส หมั่นเรียน
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.8.6 คณะกรรมการ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายณัฐกรณ สอนวงศ
รองผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางมาริสา อินลี
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3. นางจีรพร ไชยบัน
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
4. นางนงนุช คําเพ็ง
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร สุพร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวสมใจ ตอทองหลาง
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
7. นางกรวิกา คุณชื่น
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
8. นางสาวนุชรี จันทรรังสี
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.8.7 คณะกรรมการ กิจกรรมนิสัยสงเสริมรักการอาน (การประกวดหนังสือเลมเล็ก) ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายนิรันตร สุยะรา
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา ผางพันธ
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
3. นางนิ่มนวล รอบรู
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
4. นางสิริลักษณ อินทสงค
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
5. นางประภาพรรณ พั่วแพง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.8.8 คณะกรรมการ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน (การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน)
ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา ผางพันธ
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
3. นางวนิดา เที่ยงวงษ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
4. นางประภาพรรณ พั่วแพง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
5. นางนิ่มนวล รอบรู
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
6. นางนงนุช โคตรพันธ
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
7. นางอรทูรย ไววอง
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
8. นายณรงค นาริต
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการและเลขานุการ
2.8.9 คณะกรรมการ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู Cross word ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายเฉลียว กัลยาณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
2. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรี
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
/3. นางมะลิวัลย…

(27)
3. นางมะลิวัลย คเณศโยธิน
4. นางดวงใจ นะดาบุตร
5. นางนงคพิลา สิงหขัน
6. นายอิศราวุธ จันปุม
7. นางสุนิจ โนรีรัตน

ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
ครูโรงเรียนอุดมวิทย
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู A Math
1. นายภักดี สมคะเณย
2. นางสถาพร พรหมเสนา
3. นางสาวปพิชญา คนยืน
4. นางสาวดวงจันทร วงศจําปา
5. นางสาวจิราภรณ จงราช
6. นางสาวนริศรา แสนสุข
7. นางปยะวรรณ นาริต

ระดับชั้น ม. 1-6
ผูอํานวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู คําคม ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายฉลอง บุตรกาล
ผูอ ํานวยการโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
2. นายสิเนหา วังคะฮาต
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. นางสาวสมจิตร ศรีเมือง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
4. นายอาเซีย รัชอินทร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ซูโดกุ ระดับชั้น ม. 1-6
1. นายภักดี สมคะเณย
ผูอํานวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา
2. นายวิรวุฒิ แสนโสม
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
3. นางสาวชุดาวรรณ พลวงค
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
4. นายเศรษฐา สลางสิงห
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
5. นางกันยา เทพบุดดี
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
6. นางสาวมนทกานติ์ ไววอง
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
7. นางสาวอารยา ไมโศก
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
8. นายไพวรรณ ผิวขํา
โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

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

มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
2.9 คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2.9.1 คณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายสงเสริม เมืองฮาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
2. นายณรงค ไชยสะอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/3. นายโชคชัยพัฒน…

(28)
3. นายโชคชัยพัฒน อุนเมือง
4. นางสาวนุศรา สุพร
5. นางพัทธนันท แกววิเศษ
6. นายพิเชษฐ เจือจันทร
7. นางวนิดา ชูคําสัตย
8. นายพรชัย ทวีโคตร
9. นายวิชาญ วาป
10. นายศราวุธ จอมใจทิป
11. นางนิภาพร ไชยเพชร
12. นายทักษิณ มวลมนตรี
13. นางขวัญใจ ศรีประสงค
14. นายจักรกฤษณ อินทสงค
15. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย

ผูอํานวยการโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ (1) อํานวยความสะดวกและประสานงานใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ตรวจสอบและรับรองผลการแขงขัน วินิจฉัยและแกปญหากรณีมีการประทวงผลการแขงขัน
2.9.2 คณะกรรมการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
1. นายจักรกฤษณ อินทสงค
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
2. นางสาวเมธินี แสนโคตร
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
3. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ นําผลการแขงขันแตละรายการกรอกขอมูลและรายงานผลการแขงขัน
2.9.3 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย ชารีผาย
ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ
กรรมการ
3. นางวิมลรัตน ดวงใจ
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
4. นางเพชรไพรินทร เจาะจง
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
5. นางดารุณี รัตนวิชัย
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
6. นายภูศิษฎพงษ โจนลายตา
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
7. นางนิภาพร อุปนิ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
8. นายพรชัย ทวีโคตร
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
2.9.4 คณะกรรมการกิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ ชั้น ม.ตน และม.ปลาย
1. นายพิทยา บุญโสม
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
2. นายสนิท กลางประพันธ
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
3. นายประไมตรี สลางสิงห
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
4. นายสัญลักษณ ปริยัติพงษ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
5. นายคุณากร ซาเสน
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/6. นายยุทธพล…

(29)
6. นายยุทธพล ลือชา
7. นางสาวขนิษฐา ปดฝาย

ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.5 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง (กระทงดอกไมธูปเทียนแพ) ชั้น ม.ตน
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ประธานกรรมการ
2. นายสุรพร ปากวิเศษ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
3. นางจรีพร วงษคํา
ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
กรรมการ
4. นางจินตนา จูมแพง
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐ
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
6. นางสุวารี อาจวิชัย
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
กรรมการ
7. นางสาวธัญญารัตน แสนคํา
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2.9.6 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง (บายศรีสูขวัญ) ชั้น ม.ปลาย
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
2. นายสุรพร ปากวิเศษ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
3. นางจรีพร วงษคํา
ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
4. นางจินตนา จูมแพง
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
5. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐ
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
6. นางสุวารี อาจวิชัย
ครูโรงเรียนคําบกวิทยาคาร
7. นางสาวธัญญรัตน แสนคํา
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.7 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันโครงงานอาชีพ ชั้น ม.ตน และม.ปลาย
1. นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนช
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
2. นายชัยยนต สิงหบุญ
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
3. นายยอดชาย อุปญญ
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
4. นางอาลัย จันทรกระจาง
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
5. นายอภิรัฐ พรมลี
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
6. นางเพชรไพรินทร เจาะจง
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.8 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ม.ตน
1. นายชัยชนะ มานิตย
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
2. นายธีรพงศ แสนยศ
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
3. นายณรงคศักดิ์ อาจวิชัย
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
4. นางวนิดา อาจวิชัย
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
5. นายเพิ่มพงศ นาชัยเวียง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
6. นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
7. นางสิวลี วงษโต
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.9 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันจัดสวนแกว ชั้น ม.ปลาย
1. นายชัยชนะ มานิตย
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
/2. นายธีรพงศ…
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธีรพงศ แสนยศ
นายณรงคศักดิ์ อาจวิชัย
นางวนิดา อาจวิชัย
นายเพิ่มพงศ นาชัยเวียง
นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ
นายสมพร เจริญเขต
นางสิวลี วงษโต

ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.10 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันแปรรูปอาหาร ชั้น ม.ตน และม.ปลาย
1. นางมยุรี กินลา
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
2. นางอังคณา อุปญญ
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
3. นางลลดา อินทรสด
ครูโรงเรียนอุดมวิทย
4. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิม
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
5. นายประสพสุข อุปญญ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.11 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันทําอาหาร (น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง) ชั้น ม.ตน และม.ปลาย
1. นางอรุณี วังคะฮาต
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี เจริญศรี
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3. นายอุดมชัย จันทพรหม
ครูโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
กรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน วงคกระโซ
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
5. นางนิภาพร ไชยเพชร
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
2.9.12 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว)และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นางฟาหยาด วังคะฮาต
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3. นางปราณี สุขรี
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
4. นางทัศนียกรณ บุตรวงษ
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการ
5. นางรัตนา สมคะเณย
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการและเลขานุการ
2.9.13 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันแกะสลักผักผลไม ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นางศรีประไพ สุรพันธพิชิต
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
2. นางปญจมา คลองดี
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
3. นางกองทรัพย ผิวงาม
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
4. นางวัชรา สลางสิงห
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
5. นางสุพร ทองอาจ
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.14 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.ตน
1. นายกัณตภณ โปวังสา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
ประธานกรรมการ
2. วาที่รอยโทธงชัย ถิตยฉาย
ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
กรรมการ
/3. นางรพีพรรณ…
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3. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ
4. นายรณชัย มีระหงส
5. นายณัฐวัตร เขียวดี
6. นายสุระชัย แสนเสิก
7. นางภควดี อาจวิชัย

ครูโรงเรียนมุกดาหาร
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.15 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นายกิติกร ชุติมันตานนท
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3. นายพิชญ สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนคําชะอีพิทยาคม
กรรมการ
4. นายสําเนียง สืบสา
ครูโรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ
กรรมการ
5. นางสาวทิพยอนันต โพธะกัน
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.9.16 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการสรางเกมสรางสรรค จากคอมพิวเตอร ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นางจรรยาวรรธน พฤกษาสิทธิ์
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
3. นายประวิทย บุทธิจักร
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรรมการ
4. นายพงษนรินทร อินทรพรหม
ครูโรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย
กรรมการ
5. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
6. นางสาวพรรณิการ เมืองโคตร
ครูโรงเรียนหวานใหญวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.9.17 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ชั้น ม.ตน
1. นายกมล สุวรรณมาโจ
ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
2. นางจารุณี ฤทธิ์วงศ
ครูโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
3. นางรมพร บุญสุข
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
4. นายอนุชา บุรัตน
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
5. นางสาวกรรณิการ พันพั่ว
ครูโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค
6. นายศุภกฤต วังคะฮาต
ครูโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ
7. นางวาสิตา ไชยเพ็ชร
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
8. นางพิชพร วงษวิรัติ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
9. นางราตรี อาบสุวรรณ
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.18 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS ชั้น ม.ตน
1. นายปรียา พนภัย
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
2. นายวุฒิศาสตร แสนโคตร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
3. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
4. นายไพรัตน แสนโสม
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
5. นายเจษบดินทร อินทสงค
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/2.9.19 คณะกรรมการ…
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2.9.19 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นายคมกริช ศรีชัย
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุมา ราชริวงษ
ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทัศคร
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
5. นางสาววัชรี ศรีทอง
ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวอรณภัค ธ.น.สํา
ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค
กรรมการ
7. นายทักษิณ มวลมนตรี
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
2.9.20 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ชั้น ม.ปลาย
1. นายคมกริช ศรีชัย
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ หาญจริง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
3. นายเสน กําประโคน
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายนเรศ ศรีทนษา
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน พันพรม
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
กรรมการ
6. นายพชรวัฒน ศรีสุราช
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
7. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
2.9.21 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ชั้น ม.ปลาย
1. นายถนอมศักดิ์ ปากหวาน
ครูโรงเรียนเหลาประชาอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นายไชยา สุวะไกร
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
กรรมการ
3. นายนคร เวฬุวนารักษ
ครูโรงเรียนอุดมวิทย
กรรมการ
4. นายยุทธนา ภูถนนนอก
ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสุภัชชา ทองกาล
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
6. นายศราวุธ จอมใจทิป
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
2.9.22 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นายศุภลิต หลาเชียงขวาง
ผูอํานวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย บุญมาศ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรรมการ
3. นางศิราณี กลางประพันธ
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กรรมการ
4. นายภนุวัฒน สุดาชม
ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวบังอร นิลกิจ
ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา
กรรมการ
6. นางพิธพร วงษวิรัติ
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
กรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
2.9.23 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการตัดตอภาพยนตร ชั้น ม.ปลาย
1. นายปรียา พนภัย
ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา
2. นายอดิศักดิ์ หาญจริง
ครูโรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค
3. นายโกสินทร เหงาโอสา
ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. นายยุทธนา วงศกาฬสินธุ
5. นายปริญญา แสนสุภา
6. นายอภิชาติ ผิวงาม

ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9.24 คณะกรรมการกิจกรรมแขงขันการแขงขันหุนยนตบังคับมือ ชั้น ม.ตนและม.ปลาย
1. นายคมกริช ศรีชัย
ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
2. นายยุทธพล ฤาชา
ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
3. นายวิชาญ วาป
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
4. นายมนัส นอยชื่น
ครูโรงเรียนมุกดาหาร
5. นายยุทธนา วงศกาฬสินธุ
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
6. นายพชรวัฒน ศรีสุราช
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7. นายจักรกฤษณ อินทสงค
ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ (1) ออกขอสอบ และแบบทดสอบที่ใชในการแขงขันในกิจกรรมการแขงขันที่ตองใชขอสอบและแบบทดสอบ
(2) ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) ควบคุมดูแลใหการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมตอนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
(4) สรุปรายงานผลการแขงขันใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด
3. คณะกรรมการการเงิน
3.1 นายเลียง ผางพันธ
3.2 นายสุทธิพงษ ใจตรง
3.3 นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา
3.4 นางพรพิศ สิริยนต
3.5 นางสุภารัตน บํารุงสวัสดิ์

ผูอํานวยการโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
ครูโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
ครูโรงเรียนมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ (1) จัดสรรงบประมาณใหแตละศูนยพัฒนาการเรียนรู
(2) จัดทําหลักฐานการสงใชสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
4. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแขงขัน
4.1 นายชาตรี ประดุจชนน
ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
4.2 นายสุรชัย ติยะโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
รองประธานกรรมการ
4.3 นายสงเสริม เมืองฮาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
กรรมการ
4.4 นายสมพงษ รุงฤทธิ์
รองผูอํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
กรรมการ
4.5 นายธนิต ทองอาจ
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.6 นายเนรมิต กฤตตาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาสรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
……………………………………………………..

