
 
  

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕65 

   ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่ม ๓) 
...............................................................................  

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลส าเร็จของการจัดการศึกษา  
ของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงก าหนดให้มีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕65 ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กุล่ม ๓) ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.๒๕65                        
ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือคัดเลือกตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กุล่ม ๓) เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) ต่อไป  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนด                  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕65 ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่ม ๓ ) 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
๑.๑  นายอดุลย์  ภูปลื้ม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
๑.๒  นางสาวจิรวรรณ  สุรเสยีง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
๑.๓  นายสิงห์เพชร  สุทธ ิ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
๑.๔  ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
1.5  นางสาวสุทธิลักษณ์  ภูรชิัยพัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล.อต. 
1.6  นางสาวดารารัตน์  เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
1.7  นางสาวกนิสรา  มากงาม ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
1.8  นางสาวพชรณัท  เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  

 

มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
2.1  นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ 
2.2  นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ รองประธานกรรมการ 
2.3  นางหัทยา นุกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รองประธานกรรมการ 
2.4  นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย  รองประธานกรรมการ 
2.5  นายนวพงศ ์ ดวงอุปะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  รองประธานกรรมการ 
2.6  นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา   กรรมการ 
2.7  นายอดุล โตเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  กรรมการ 
2.8  นางเบญจมาศ   เสงี่ยมอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
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2.9  นายสรพงษ์        แสงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
2.10  นางฐรินดา โตเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
2.11  นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงประค าพิทยาคม  กรรมการ 
2.12  พ.อ.อ.เศกสรรค์   คล้ายเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
2.13  นายอโณทัย    บัวขัน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
2.14  นายวินัย  ศรีวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
2.15  นางพิมาศ   ขันเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจวง   กรรมการ 
2.16  นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
2.17  นายวิศิษฎ์   ตรีทิพยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา   กรรมการ 
2.18  นายประจบ   ช้างอินทร์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการ 
2.19  นายพรชัย    อ่อนส าลี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
2.20  นายนทีบดี   เมฆาทรัพย์อนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
2.21  นายละไม   สารี รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
2.22  นางสาวเทียมใจ   อ าไพวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
2.23  นายวสุพล   ค าเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางยางพิทยาคม  กรรมการ 
2.24  นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
2.25  นายสกุล   จันที รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
2.26  นางสาวอุษณีย์   เสือจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
2.17  นางวิลัยภรณ์   มั่นระวัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงประค าพิทยาคม  กรรมการ 
2.28  นายพิษณุ   อินทุภูติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการ 
2.29  นายไทรโยค ดาด้วง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๓ กรรมการ 
2.30  นายกิตติพงษ์  จันแก่น รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๓ กรรมการ 
2.31  นางระวีวรรณ  ดาด้วง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๓ กรรมการ 
2.32  นายสยาม  ชิดสนิท รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๓ กรรมการ 
2.33  นายสมพร   พรมภาพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
2.34  นายมานะ   กองเงิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า  กรรมการ 
2.๓5  นางศวิตา  พัวพัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจวง   กรรมการ 
2.๓6  นางปราณี   พงษ์ตระกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา  กรรมการ 
2.37  นางยุพิน   เสวิสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
2.38  นางอรทัย   รอดปันนา ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.39   นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์ ครูช านาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดูแลอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากมีปัญหาอุปสรรคให้ 
            ด าเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด 

3.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
3.๑  นายปิยวัฒน ์ แสงค า ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
3.๒  นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.๓  นางดวงเดือน พิมพา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.๔  นางสาวไพรินทร์ อ่อนศรี ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5  นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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3.6  นางสาวชลิดา เงือ่นจันทอง  ครูช านาญการ กรรมการ 
3.7  นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร  ครูช านาญการ กรรมการ 
3.8  นางสาวสุรธีวารี    เพ็ชรรัตน์ คร ู กรรมการ 
3.9  นางสาววราศิณ ี สวนสอน คร ู กรรมการ 
3.10  นางสาวจิราวรรณ อินเกิด คร ู กรรมการ 
3.11  นางสาวชัฏฎช์ามาศ    สุขรัง คร ู กรรมการ 
3.12 นางสาวชยาภรณ์ กลับทุ่ง คร ู กรรมการ 
3.13 นางสาวลภัสนันท์ แก้วบุตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.14 นางสาวภัศยา    แสนกันณลา ครอัูตราจ้าง ขั้นวิกฤต กรรมการ 
3.15 นางสาวกัลยาณ ี คูณสมบัติ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
3.16 นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปง ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน จัดบริการอาหารและน้ าดื่ม ส าหรับคณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการด าเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
4.1  นายกีรติ กันตง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2  นายปารมีน ทองอิสสระ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
4.3  นายกีรติ พอจิต คร ู  กรรมการ 
4.4  นางสาวลักขณา แย้มจิตร คร ู  กรรมการ 
4.5  นางสาวอนรรฆวี    บุญสนอง คร ู  กรรมการ 
4.6  นางลดาวัลย ์ เชมเบอส ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.7  นางสาวรชันี ศรีพระจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้มาร่วมงาน และเป็นพิธีกร 
           ในพิธีเปิด/ปิดและเวทีการแข่งขัน 

5.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด/ปิดงาน  ประกอบด้วย 
5.1  นายปารมีน ทองอิสสระ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
5.2  นายอานนท ์ บุญสิงห์ คร ู  รองประธานกรรมการ 
5.3  นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี  คร ู  กรรมการ 
5.4  นางสาวนิธินา อยู่แก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
5.5  นายสุทธิพงษ์ ที่พ่ึง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
5.6  นายอรรถชัย แก้วเอ่ียม ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
5.7  นางสาวรชันี ศรีพระจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการ 
5.8  นายศตวรรษ     สีนามูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
5.9  นางสาวเบญจวรรณ โทจ าปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
5.10  นางสาวปวีณา เพ็งครุธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
5.11  นางสาวนชุนาฏ โพธิ์เพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
5.12  นางอภัยวงษ ์ แสงปัญญา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเวทีและพิธีการต่าง ๆ ในพิธีเปิด/ปิด การแข่งขัน 
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6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารการแข่งขัน บัตรประจ าตัวและเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 

6.1  นางอรทัย รอดปันนา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
6.2  นางแปลงใจ อินต๊ะเสน ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
6.๓  นางสุทธิน ี ทาสีดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.4  นางเรณ ู ฤทธิ์รอด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.5  นางสมคิด ฟองจางวาง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.6  นางสาวคนึง แสงกองแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.7  นางสาวอนุสสรา อินเนียม ครูช านาญการ กรรมการ 
6.8  นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
6.9  นายอานนท ์ บุญสิงห์ คร ู กรรมการ 
6.10  นางสาววิลาวัลย ์ ปีปวน คร ู กรรมการ 
6.11  นางชาริณ ี นาคจีน คร ู กรรมการ 

     6.12 นางสาวรดาณัฐ     อุ่นทอง                ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
6.13  นางสาวเจเนตร โทจ าปา พนักงานราชการ กรรมการ 
6.14  นางสาวพรพิชชา พริบไหว ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  1) จัดท าสูจิบัตรการประกวดแข่งขันและแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทราบ 
2) จัดท าบัตรประจ าตัวและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 
3) จัดเตรียมแฟ้มเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกวดแข่งขันแก่คณะกรรมการตัดสิน 

7.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
7.๑  นางอรทัย รอดปันนา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
7.2  นางแปลงใจ อินต๊ะเสน ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
7.3  นางเรณ ู ฤทธิ์รอด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.๔  นางสมคิด ฟองจางวาง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.5  นางสาวอนุสสรา อินเนียม ครูช านาญการ กรรมการ 
7.6  นางสาวพรพิชชา พริบไหว ครูช านาญการ กรรมการ 
7.7  นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
7.8  นายอานนท ์ บุญสิงห์ คร ู กรรมการ 
7.9  นางสาววลิาวัลย ์ ปีปวน คร ู กรรมการ 
7.10  นางชาริณ ี นาคจีน คร ู กรรมการ 
7.11  นางสาวแพรวนภา นิใจ คร ู กรรมการ 
7.12  นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
7.13  นางสาวเจเนตร โทจ าปา พนักงานราชการ กรรมการ 
7.14  นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  1) กองอ านวยการประสานงานทั่วไป ต้อนรับและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
2) จัดท าเอกสารรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน ผู้ฝึกสอนและนักเรียน 
3) รับผลการประกวดแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน 
4) รวบรวมผลการประกวดแข่งขัน จัดท าป้ายนิเทศประกาศผลการประกวดแข่งขัน 
5) บันทึกผลการแข่งขันและรายงานผลการประกวดแข่งขัน 
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8.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 

8.๑  นายวิดุลย ์ พิมพา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2  นางอภัยวงษ ์ แสงปัญญา ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
8.๓  นายภัทรพงศ ์ วันต๊ะ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8.๔  นายไพโรจน์    ขุมข า ครูช านาญการ กรรมการ 
8.๕  ว่าที่ ร.อ.นราศักดิ์   แก้วกองทรัพย์ ครูช านาญการ กรรมการ 
8.๖  ว่าที่ ร.ต.นิพล    จันทะคุณ ครูช านาญการ กรรมการ 
8.๗  ว่าที่ ร.ต.ทศพร    จันทวงษ์สิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
8.8  นายอัฐศิษฏ์    หาญไพโรจน์ ครูช านาญการ กรรมการ 
8.9  นายอานนท ์ บุญสิงห์ คร ู กรรมการ 
8.10  นายปิยณัฐ    ภูพวก คร ู กรรมการ 
8.๑1  นายศราวุธ พร้าโต ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
8.12  นายอรรถชัย แก้วเอ่ียม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

8.๑3  นางสาวปวีณา เพ็งครุธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.๑4  นางสาวนชุนาฏ โพธิ์เพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.๑5  นายพรภวิษย์   เสมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.๑6  นายศตวรรษ     สีนามูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.๑7  นายจตุพงษ์    นาคเครือมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.๑8  นายณรงค์ชัย    มั่นนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.19  นายธีรเมธ          ไชยศรีสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
8.20  นายวชิิต     กลิ่นเกตุ ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
8.21  นายกุศล   ศรีวิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.22  นายบ่อ    กุนนะ               ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.๒3  นายณัฐพงษ์   ธรรมรังสี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.๒4  นางพรลภัส    สีหะวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.๒5  นางสาวปราณี    จันทะคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.๒6  นางมอญรัก   ป้องคูหลวง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.๒7  นางค าใต้    กุนนะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
8.28  นายปารมีน ทองอิสสระ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  1) จัดเตรียมสถานที่ในการประกวดแข่งขัน พร้อมดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย 
2) จัดท าแผนผังสถานที่ในการประกวดแข่งขัน ป้ายไวนิลเวทีและสถานที่ประกวดแข่งขันต่าง ๆ 
3) จัดตกแต่งเวทีส าหรับพิธีเปิด-ปิดงาน ให้เรียบร้อยสวยงาม 

9.  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
9.๑  ว่าที่ ร.อ.นราศักดิ์   แก้วกองทรัพย์ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
9.๒  ว่าที่ ร.ต.ทศพร    จันทวงษ์สิงห์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
9.3  ว่าที่ ร.ต.บรรจง    อินทุภูติ ครูช านาญการ กรรมการ 
9.4  ว่าที่ ร.ต.นิพล    จันทะคุณ ครูช านาญการ กรรมการ 
9.5  นายไพโรจน์    ขุมข า ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
9.6  นักศึกษาวิชาทหาร 
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มีหน้าที่  1) ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่ออ านวยความสะดวกเก่ียวกับการจราจร 

2) จัดสถานที่จอดรถและดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานให้เรียบร้อย 

10.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 
10.๑  นางวนิดา    เมฆแสงสี    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
10.๒  นายภาณุเดช    วงศ์ปาลีย์ คร ู รองประธานกรรมการ 
10.๓  นางดวงเดือน สาระพันธ์ คร ู กรรมการ 
10.๔  นางสาวภัศยา    แสนกันณลา ครูอัตราจ้าง ขั้นวิกฤต กรรมการ 
10.5  นางอภัยวงษ์    แสงปัญญา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงานโรงพยาบาลชาติตระการและจัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

11.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  ประกอบด้วย 
11.๑  นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
11.2  นางเจริญรัตน์    วงษา                ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
11.3  นางสาวชลิดา เงื่อนจันทอง ครูช านาญการ กรรมการ  
11.4  นางสาวสุรธีวารี   เพ็ชรรัตน์ คร ู กรรมการ 
11.5  นางปาริจฉัตต์ นนทะโคตร ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณ ในการด าเนินงานจัดประกวดแข่งขัน 

12.  คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง ประกอบด้วย 
12.๑  นายวิดุลย ์ พิมพา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
12.2  นายภัทรพงศ ์ วันต๊ะ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
12.3  นายอัฐศิษฏ์    หาญไพโรจน์ คร ู กรรมการ 
12.4  นายสุทธิพงษ์    ที่พ่ึง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
12.5  นายกีรติ    พอจิต คร ู กรรมการ 
12.6  นายพรภวิษย์   เสมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
12.7  นายศตวรรษ     สีนามูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
12.8  นายจตุพงษ์    นาคเครือมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
12.9  นายณรงค์ชัย    มั่นนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
12.10  นายธีรเมธ      ไชยศรีสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
12.11  ว่าที่ ร.ต.นิพล  จันทะคุณ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียม ติดตั้ง ตรวจสอบระบบแสง สีและเสียงสถานที่ต่าง ๆ และเวทีการประกวดแข่งขันทุกเวที 

13.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
๑3.๑  นายกีรติ    กันตง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
13.๒  นายกีรติ    พอจิต คร ู  รองประธานกรรมการ 
13.3  นายพรภวิษย์   เสมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
13.4  นายศตวรรษ     สีนามูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
12.5  นายธีรเมธ          ไชยศรีสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
๑3.6  นางสาวอนรรฆว ี บุญสนอง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  บันทึกภาพและบันทึกวิดีโอบรรยากาศการด าเนินงาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน  คณะกรรมการด าเนินงาน   

        คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนในสถานที่ประกวดแข่งขัน 

14.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑4.๑  นางอรทัย รอดปันนา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๑4.๒  นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
๑4.3  นางสุรางค์รัตน์ ธนะวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
๑4.4  นางสาวพรพิชชา พริบไหว ครูช านาญการ กรรมการ 
๑4.5  นายอานนท ์ บุญสิงห์ คร ู กรรมการ 
14.6  นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑4.7  นางชาริณ ี นาคจีน คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพื่อประเมินและ   
           สรุปผลพร้อมทั้งรายงานผลการจัดประกวดแข่งขัน 

15.  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดแข่งขัน  ประกอบด้วย 
หมวดหมู่ : ภาษาไทย 

1. นางหัทยา   นุกอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุษณีย์   เสือจันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นายสกุล   จันท ี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาไทย 
นางชาริณี   นาคจีน  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา     

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
1. นางเบญจมาส   ภูมิถาวร  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชัฏฎ์ชามาศ   สุขรงั ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา    กรรมการ 
3. นายธนาธิป   อุบลอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. นางเบญจมาส   ภูมิถาวร  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชัฏฎ์ชามาศ   สุขรงั ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา    กรรมการ 
3. นายธนาธิป   อุบลอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 
1. นางฉัตราภรณ์   มิตรละม่อม ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุจินดา   นวนแก้ว  ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวธิดารัตน์   เพียภูเขียว ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวจีรพรรณ   สุราษฎร์มณี ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุดารัตน์   ตังมัน  ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา       กรรมการ 
3. นางสาวกมลรัตน์   ยาจ าปา ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า     กรรมการและเลขานุการ               
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5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 

๑. นางวนิดา   ราชเพียแก้ว  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา   บุญญานุรักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา    กรรมการ 
3. นายถวัลย์   บุญกลั่นสอน  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
๑. นางรัตติกาล   ม่วงมิตร  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธันยาภรณ์  พุกเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ  
3. นางกรรณิกา   แสงสิงห์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพทิยา รชัมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 
๑. นางรัตนา   อ่อนส าลี  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา              ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชุตินันท์   แจ่มจันทร์    ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายนนทนันท์   จันทรโสตถิ์  ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการและเลขานุกา 

8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
๑. นางรัตนา   วงศ์สอน     ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรินทร์   ไชยตัน  ครูผู้ช่วยโรงเรียนดงประค าพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายหัตถชัย   สุกใส  ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า                      กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
1. นางวนิดา   เมฆแสงสี   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชนีกร   เหมือนศรีชัย ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นางภควรรณ   นาคสิงห์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 
1. นางวนิดา   เมฆแสงสี   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชนีกร   เหมือนศรีชัย ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นางภควรรณ   นาคสิงห์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

11)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 
๑. นางหทัยทิพย์   สุ่มมาตย์         ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิษณามดี   บุบพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นายสานิตย์   ทองจันทร์           ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

12)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 
๑. นางหทัยทิพย์   สุ่มมาตย์         ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิษณามดี   บุบพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นายสานิตย์   ทองจันทร์           ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

13)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 
๑. นางสาวสุรภา   ปุญยะศิริ  ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอารยา   วิทยามุ่งม่ัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวกรณิการ ์  สมแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า    กรรมการและเลขานุการ 

14)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 
๑. นางสาวศุรภา   บุญศิร ิ  ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอารยา   วิทยามุ่งม่ัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวกรณิการ ์  สมแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า    กรรมการและเลขานุการ 
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หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์ 

1. นายนวพงศ์   ดวงอุปะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ   อินทุภูติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์ 
นางเจริญรัตน์   วงษา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา   

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสมคิด   ฟองจางวาง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรภัทร   ดวงอุประ ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา   กรรมการ 
3. นางประไพ   ช้างอินทร์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
๑. นายธีระพงศ ์  นวลศรี  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภัสราภรณ์   ผัดหลาน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นางญาณิดา แก้ววงษ์หิว  ครชู านาญการโรงเรียนนครไทย   กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
๑. นางสาวรุ่งอรุณ   พินิจผล  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงนภา   นุชพุ่ม   ครูโรงเรียนดงประค าพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นายธีรพล   ท้วมทอง  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

4)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
๑. นางสาวรุ่งอรุณ   พินิจผล  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงนภา   นุชพุ่ม   ครูโรงเรียนดงประค าพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นายธีรพล   ท้วมทอง  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

5)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้  
     ม.1-ม.3 

๑. นายอนุสรณ์   นาคยิ้ม  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริวิมล   สุขมามอญ      ครูช านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นางใกล้รุ่ง   ยะทา   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้  
ม.4-ม.6 
๑. นายอนุสรณ์   นาคยิ้ม  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริวิมล   สุขมามอญ      ครูช านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นางใกล้รุ่ง   ยะทา   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
     ๑. นางสาวพรพิชชา   สนุทะวงศ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนุชจิรา   ทองไหม   ผู้ช่วยครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
     3. นางสาวสุรีธวารี   เพ็ชรรัตน์       ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
     ๑. นางสาวพรพิชชา   สนุทะวงศ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนุชจิรา   ทองไหม   ผู้ช่วยครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
     3. นางสาวสุรีธวารี   เพ็ชรรัตน์       ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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9)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 

1. นายเอนก   บุญเกิด  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ ์  อยู่ตาล  ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    กรรมการ 
๓. นายอัครพงษ ์  ธรรมมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการ  
4. นางจินตจิต   วงษา  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
๑. นายพิชัย   ระเกตุ   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพทิยา รชัมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพรรณ   เอมสมบุญ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการ 
3. นางสาวนันทนา   อินแก้ว  ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาววาสนา  บางแบ่ง  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

11)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
๑. นางสาวฐิตารีย์   ส าร ี  ครูโรงเรียนดงประค าพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพล   เขียวชะอุ่ม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นายภคพนธ์   ศิรินันทยา   ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

12)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 
1. นางสาวสงกรานต์   พันธุ์ไทยศิริ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ประธานกรรมการ       
2. นางสาวกนกวรรณ   มีบุญล้ า ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวศุภาวีร์   เมืองหลวงหน่าย ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   กรรมการและเลขานุการ 

13)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
     ๑. นางลาวัลย์   แสงข า  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ 
     ๒. นายอัษฎาวุฒิ   ยอดอยู่ดี    ครูอัตราจ้างโรงเรียนโรงเรียนนครชมุพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ         
     ๓. นายบัญชา   สืบสุติน  ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
14)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 

1. นางจิรภัทร   ช านาญ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐริกา   เม่นเกาะ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา   แดงชาวนา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

15)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
๑. นางสาวธารีรัตน์   สุวรรณ  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
๒. นายจิรวัฒน์   นาคเครือมี  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า  กรรมการ 
๓. นางสาวธีรนันท์   คงทน   ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายอดุล   โตเขียว  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายวสุพล   ค าเหล็ก  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางยางพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางแปลงใจ   อินต๊ะเสน  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
๑. นางดวงชีวัน   กิติอาษา      ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรัญญา   โต๊ะถม         ครูโรงเรียนดงประค าพิทยาคม   กรรมการ 
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๓. นางสาวเพ็ญประภา   ณ ล าปาง ครูช านาญการโรงเรียนสวนมี่ยงวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

๑. นางสาวศิรธิรางค์   สังสหชาติ ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายตะวันไท   ล้นลุย    ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวกรฤทธิ์   เทศนา  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
๑. นางสาวภรรทนพ   พงษ์พานทอง ครูช านาญการโรงเรยีนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิไลพร   อ้นน้อย  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
3. นางสาวเอมอัชนา   เพ็ชรสะอาด ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
๑. นางประดัด   ชมมี   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
2. นางมาลัยพิมพ์   ตันทา              ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวน้ าฝน   รุ่งโรจน ์  ครูช านาญการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๕) )  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
๑. นางสาวนนทลี   สะค าภา    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยเอกนิพล   ธาราช  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ 
๓. นางชุติพร   พาเหมาะ  ครูช านาญการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสมฤทัย   ทองบุญนุ่ม    ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
๕. นางสาวเฉลา   พุ่มพิมพ์               ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
๑. นางนภาพร   อยู่ม ี  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์พันธ์   กาญจนอุดม ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม      กรรมการ 
3. นางสาวปิยนันท์   มากเมือง ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า    กรรมการ 
4. นางสาวพิชชาพร   วุฒ ิ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ าจวง            กรรมการ 
5. นางสาวจิราภรณ์   คงหนองลาน ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
๑. นางเบญจมาศ   หมากผิน  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒิพงศ์   จันฝุ่น  ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการ 
3. นางสาวทัศนีย์   แถวอุทุม    ครชู านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวสรารัตน์   สอนสุกอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ 
5. นางพัชรี   ก้อนแก้ว  ครูช านาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
๑. นางจิดาภา   โตเสน่ห ์    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย         ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวพิมตระการ   กองตุ้ย ครูโรงเรียนดงประค าพิทยาคม         กรรมการ 
๓. นางสาวธิดารัตน์   เพ็ชรบวัจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า    กรรมการ 
๔. นางรัตนา   เงินแจ้ง  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวทัศนีย์   สีพรม  ครูโรงเรียนนครไทย           ประธานกรรมการ 
2. นายใจฉกรรจ์   กุณวงศ์  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครบางยาง   กรรมการ 
3. นายเอกราช   ปุริเส  ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการและเลขานุการ 
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10)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

๑. นางสาวสวรส   ปานเกิด  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิราม   ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิพงศ์   กุนอินต๊ะ         ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม    กรรมการ 
๓. นายสุรณัฎฐ์   พอพรวน  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก       กรรมการ 
4. นายธวชัชัย   นกพ่ึง  ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : นักบินน้อย 

1. นางพิมพ์นารา   นุปิง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นายนทีบดี   เมฆาทรัพย์อนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : นักบินน้อย 
นายปิยวัฒน์   แสงค า   ครชู านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา    

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 
๑. นายสุพิณ   ราชเพียแก้ว  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลนวิทยา  ประธานกรรมการ    
2. นายธวชั   สอนใจมั่น  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ 
3. นางอารี   สีข า   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
๑. นายสุพิณ   ราชเพียแก้ว  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลนวิทยา  ประธานกรรมการ    
2. นายธวชั   สอนใจมั่น  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ 
3. นางอารี   สีข า   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 
๑. นายสุพิณ   ราชเพียแก้ว  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลนวิทยา  ประธานกรรมการ    
2. นายธวชั   สอนใจมั่น  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ 
3. นางอารี   สีข า   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

 
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นายสรพงษ์   แสงสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางดวงเดือน   พิมพา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา   

1)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
๑. นายวีรยุทธ   สงศิลาวัต  ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง       ประธานกรรมการ 
๒. นายพสิิษฐ์   ศิริวัฒน์     ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางสาวนุศรา   ค าบุตร  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ       

2)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
๑. นายกีรติ   กันตง                 ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ       
๒. นายวรัมถ ์  สุภานันท์          ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม    กรรมการ 
๓. นายวีรยุทธ   สงศิลาวัต   ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการและเลขานุการ 
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3)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 

๑. นางสาวสมสุวรรณ    เผือกสกุล ครูโรงเรียนพรมหมพิรามวิทยา   ประธานกรรมการ 
๒. นายชุติพงค์   จิตรหาญ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
๓. นายณัฐ   ศุภสาร     ครูผู้ช่วยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
๑. นางเกตน์สิรี   เกตุยอด  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุ่งนรินทร์   อ่อนนาเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
๓. นางสาวจีรัญญา   อ่อนผาด         ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

5) คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
๑. นางสาวภรณ์พรรณ   จันทรแ์ย้มสงค ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนดงประค าพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายสถาพร   สอนนนฐี     ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายญาณาธิป   วงศ์สุภา  ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
๑. นางสาวศรีแพร   แก้วกองทรัพย์ ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนาภา   โพทา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นายเอกพัน   เอ้ินภักดี  ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.๖ 
๑. นางสาวศรีแพร   แก้วกองทรัพย์ ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนาภา   โพทา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นายเอกพัน   เอ้ินภักดี  ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

8)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
๑. นางลักขณา   สุขรัตนปรีชา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิลาวัลย์   ปีปวน  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา      กรรมการ 
๓. นายอนุสรณ ์  สุขบัว  ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
๑. นางส ารวย   จีนด้วง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมฤดี   จันคง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า        กรรมการ 
3. นายนราวิชญ์   หามาลา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
๑. นางนัชชนา   พรหมพร  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัญชิดา   สลีา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
๓. นางสาววิจิตรา   เอมทอง  ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

11)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
๑. นางกรรณิการ์   สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนาภรณ์   แสงทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ     
๓. นายปิยณัฐ   ภูพวก  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

12)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 
๑. นางลดาวัลย์   เชมเบอส  ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมนต์ฑิชา   แซ่โซ้ง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านน้ าจวง   กรรมการ 
๓. นางสาวนิสิต   สีใส  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย   กรรมการและเลขานุการ   
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หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายวินัย   ศรีวงษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ประธานกรรมการ 
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.นิพล   จันทะคุณ          ครูช านาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 
1. นางสาวอมรา   เทียนทอง  ครูช านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายภาณุพงษ์   เหล็กเกตุ    ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
3. นายณัฐสิทธิ์   พิมพ์โพธิ์      ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายชัยรัตน์   ทองไหลมา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
5. นายธนงค์ชัย   แสงปัญญา   ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 
1. นายจรัญ   บัวเพ็ง   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายผดุงชัย   พันนุมา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก  กรรมการ 
3. นายปรีชา   นามนิล  ผู้ช่วยครูโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก  กรรมการ 
4. จ่าสิบเอกสัจจพร   จ าเริญสรร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก กรรมการ 
5. นายนิยม   ลูกแก้ว  ครโูรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 
1. นายวุฒินันท์   พิมพ์เนาว์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายผดุงชัย   พันนุมา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก  กรรมการ 
3. นายปรีชา   นามนิล  ผู้ช่วยครูโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก  กรรมการ 
4. จ่าสิบเอกสัจจพร   จ าเริญสรร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก กรรมการ 
5. นายเอกชัย   พูลหน่าย  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 
1. นายสุธี   พลซา   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายผดุงชัย   พันนุมา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก  กรรมการ 
3. นายปรีชา   นามนิล  ผู้ช่วยครูโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก  กรรมการ 
4. จ่าสิบเอกสัจจพร   จ าเริญสรร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬา อบจ. พิษณุโลก กรรมการ 
5. นายวุฒินันท์   พิมพ์เนาว์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
1. นายธงชัย   ค าป้อง  ครูโรงเรียนนครไทย    ประธานกรรมการ 
2. นายธนันท์ธร   ตุ่นเงิน  พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอรุณทิพย์   ลอยฟู   ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
1. นางสาวแสว   อาทิตย์                 ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศร   แซ่หลอ  ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการ 
3. นายจาตุรงค ์  อ่ิมแจ้  ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเฉลิมพล   สโมรินทร์   ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 

1. นางเบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายประจบ   ช้างอินทร์  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา  รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 
นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
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4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
1. นางพรพิจิก   ปลอดอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางภีรภา   เดชะ     ครูช านาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอัปสรสวรรค์   สิงหเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางวารุณี   พูลหน่าย  ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
1. นางพรพิจิก   ปลอดอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางภีรภา   เดชะ     ครูช านาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอัปสรสวรรค์   สิงหเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางวารุณี   พูลหน่าย  ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

11)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
1. นางพรพิจิก   ปลอดอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางภีรภา   เดชะ     ครูช านาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอัปสรสวรรค์   สิงหเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางวารุณี   พูลหน่าย  ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

12)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
1. นางพรพิจิก   ปลอดอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางภีรภา   เดชะ     ครูช านาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอัปสรสวรรค์   สิงหเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางวารุณี   พูลหน่าย  ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

13)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
1. นางพรพิจิก   ปลอดอ่อน  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางภีรภา   เดชะ     ครูช านาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอัปสรสวรรค์   สิงหเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางวารุณี   พูลหน่าย  ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : ศิลปะ – ดนตรี 

1. นายอโณทัย   บัวขัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสมพร   พรมภาพ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ – ดนตรี 
นางสาวนิธินา   อยู่แก้ว  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
1. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวนิธินา   อยู่แก้ว  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ  
3. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายวันเฉลิม   เหมือนศรีชัย          ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการ  
3. นายสมทราย   มาตชัยเคน  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายธนะชิต   แก้วค าแพง    ครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม   กรรมการ 
3. นายสุนทร   เนียมเปีย  ครูอัตราจ้างวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
4. นายโสภณ   สีสุกใส        ผู้ช่วยครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
5. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์   ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
2. นายศรายุทธ   จอมยิ้ม  ผู้ช่วยครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
3. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 
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11)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยา   กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

12)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นางสาวทิตยา   เงินศรีสุข  ครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายธนะชิต   แก้วค าแพง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

13)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์     ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวลภสัรดา   ค าพุฒ   ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

14)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์     ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายธัชชัย   เหล็กค า  ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒๓  กรรมการ 
3. นางสาวลภสัรดา   ค าพุฒ   ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

15)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นางสาวพันทิพย์   กอกอง   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์     ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

16)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายสมทราย   มาตชัยเคน  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ  
2. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายวันเฉลิม   เหมือนศรีชัย          ครูโรงเรียนนครไทย     กรรมการและเลขานุการ 

17)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นางสาวพันทิพย์   กอกอง   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์     ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

18)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  
1. นายสมทราย   มาตชัยเคน  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ  
2. นายธัชชัย   เหล็กค า  ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒๓  กรรมการ 
3. นายวันเฉลิม   เหมือนศรีชัย          ครูโรงเรียนนครไทย     กรรมการและเลขานุการ 

19)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 
1. นายสุเทพ    ทองอ่ า  ครชู านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. นายสุนทร   เนียมเปีย  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวนิธินา   อยู่แก้ว  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

20)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 
1. นายหัตถชัย    สุกใส  ครโูรงเรียนบ้านร่มเกล้า    ประธานกรรมการ  
2. นายภานุเดช    พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
3. นางสาวนิธินา   อยู่แก้ว  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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21)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

1. นางสาวกุสาวดี    คงจ าเนยีร ครูช านาญการ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายภาณุพงศ์    สุดใจ  ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ  
3. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

22)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 
1. นางสาวกุสาวดี    คงจ าเนยีร ครูช านาญการ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายภาณุพงศ์    สุดใจ  ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ  
3. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

23)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 
1. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครโูรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  ประธานกรรมการ  
3. นายศรายุทธ  จอมยิ้ม  ผู้ช่วยครโูรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวนิธินา   อยู่แก้ว  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

24)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 
1. นายสุเทพ    ทองอ่ า  ครชู านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. นายสุนทร   เนียมเปีย  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวนิธินา   อยู่แก้ว  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : ศิลปะ – นาฏศิลป์ 

นางกัญจุฑา   โรจนหัสดินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  ประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ – นาฏศิลป ์
นางสาวธิดาวรรณ   อยู่ดี  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร   ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
5. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
5. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
5. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 

๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
5. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
5. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวธิดาวรรณ   อยู่ดี  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
5. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
6. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 
๑. นางอุราลักษณ ์  แสงค า  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร ไตรพรมมา    ครชู านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา   จันทรร์ุณ  ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายภานุเดช   พรมเพชร  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
5. นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ 

1. นางพิมพ์นารา   นุปิง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเทียมใจ  อ าไพวรรณ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวคนึง   แสงกองแก้ว  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
1. นางสาวกรชญาดา   ทองค าพงษ์ ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัฒน์นรี    แจ้งด ี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวช่อทิพย์   ข าอ่อน  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า    กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
1. นางสาวธารกมล   พูลหน่าย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ ์  น้อยทุ่ง  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
3. นางสาวธิรดา   สระทองอยู่  ครูช านาญการโรงเรียนวังมะด่าน   กรรมการและเลขานุการ 
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3) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.๔-ม.6 

1. นางสาวสุวรรณภัค   เพียจันทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิราม    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชัญญานุช   ไปปลอด ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิราม   กรรมการ 
3. นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิราม   กรรมการและเลขานุการ 

4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
1. นางสาวพีรดา   บัวกลิ่น  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผกามาศ   สุขรัตนปรีชา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นางแก้วกัลยาณี   ใจสมัคร  ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
1. นางจริญญา   ปิยะมิตร  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจริญญา   ปะทะยะ    ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวกานต์สิรี   สิทธ ิ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
4. นายวิชยุตม์   สิทธิมา  ครูช านาญการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
1. นางสาววรีย์   อินทนา  ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุธี   เที่ยงค า   ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการ  
3. นางสุนันทา   มูลน้ าอ่าง  ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีนนทกาญจน์   บุญชู ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    กรรมการ 
5. นางสาวน้ าผึ้ง   ค าหยุ่น  ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการและเลขานุการ 

7) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.๔-ม.๖ 
1. นางสาวสุวรรณภัค   เพียจันทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชัญญานุช   ไปปลอด ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
3. นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

8)  คณะกรรมการตัดสินการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 
1. นายอริยะ   เอมสมบุญ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
2. นายสหรัฐ   คงสน   ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวบุศย์สราลี   บุตรอามาตย์ ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 
1. นางเปมิกา   เพชรสวัสดิ์    ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุนิษา   สีพรม  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นายภาณุเดช   วงศ์ปาลีย ์  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
1. นางสาวปริศนา บุญประสพ ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนาพร เมฆดี  ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวลักขณา   แย้มจิตร  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

11)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. นางสาวนารีรัตน์   จิตต์ใจฉ่ า ครูโรงเรียนนครไทย     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนาพร เมฆดี  ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวลักขณา   แย้มจิตร  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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12)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวนารีรัตน์   จิตต์ใจฉ่ า ครูโรงเรียนนครไทย     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชนาพร เมฆดี  ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวลักขณา   แย้มจิตร  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑3) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
๑. นางแก้วกัลยาณี   ใจสมัคร  ครูโรงเรียนนครไทย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผกามาศ   สุขรัตนปรีชา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นายบุญเสริม   จันทร์คุ้ม  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการและเลขานุการ 

14) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
1. นางรัชนีวรรณ   เฮงทรัพย์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกุลณัฐ   เอ่ียมสะอาด ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวศวิตา   พร้าโมต  ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นายวิษณุ   โพธิ์ใจ   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ ประธานกรรมการ 
2. นายไทรโยค ดาด้วง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติพงษ์ จันแก่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการ 
4. นางระวีวรรณ ดาด้วง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการ 
5. นายสยาม ชิดสนิท  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวเจเนตร   โทจ าปา  พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 
1. นายสุนันท์   แก้วมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาขาม   ประธานกรรมการ 
2. นายสุลักษณ์   กุลเจ๊ก  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดน้ าคบ  กรรมการ 
3. นายพจน์   ฟักอ่อน  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ  กรรมการ 
4. นายไพโรจน์   ขุมข า  ครูช านาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กรรมการ 
5. นายสุขะวัฒน์   สุขทั่ง  ข้าราชการบ านาญ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 
1. นายสุนันท์   แก้วมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาขาม   ประธานกรรมการ 
2. นายสุลักษณ์   กุลเจ๊ก  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดน้ าคบ  กรรมการ 
3. นายพจน์   ฟักอ่อน  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ  กรรมการ 
4. นายไพโรจน์   ขุมข า  ครูช านาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กรรมการ 
5. นายสุขะวัฒน์   สุขทั่ง  ข้าราชการบ านาญ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

3) คณะกรรมการตัดสินการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 
๑. นางสาวสุภารัตน์   กองกวด     ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓   ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศักดิ ์  ค ามะโน     ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓   กรรมการ 
๓. นายคมชาญ   โพธิ์ใจ   พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการและเลขานุการ 
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4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3  

๑. นางสาวศิริประภา   คร้ามสมอ  ครูช านาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวลักษณารีย์   จั่นจีน     พนักงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓   กรรมการ 
๓. นางสุดาพร   จินดาแสน    ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า     กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
1. นายสถิตย์  พัวพัน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพร้าว   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวอรพินทุ ์  อินทรอัมพร ครูช านาญการโรงเรียนบ้านแยง   กรรมการ 
3. นายคณิศร   จันทร์บรรจง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน กรรมการและเลขานุการ 

6) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6  
๑. นางแพรทอง   หล่ออินทร์   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชุมชน ๘ ราษรฎ์อุทิศพิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิไลลักษณ์   คงตุก  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓   กรรมการ 
๓. นางกชวรรณ   บุญธวชัศักดิ์  ครูโรงเรียนนครไทย     กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
1. นางวิไลวรรณ   จันแก่น  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  ประธานกรรมการ 
2. นางนงลักษณ์   มาตชัยเคน  ครชู านาญการโรงเรียนนครไทย   กรรมการ  
3. นางสาวเจเนตร   โทจ าปา  พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กรรมการ  
4. นายโสภณ   สีสุกใส  ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวทรรศนีย์   บุญแจ้ง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
1. นางวิไลวรรณ   จันแก่น  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  ประธานกรรมการ 
2. นางนงลักษณ์   มาตชัยเคน  ครชู านาญการโรงเรียนนครไทย   กรรมการ  
3. นางสาวเจเนตร   โทจ าปา  พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กรรมการ  
4. นายโสภณ   สีสุกใส  ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวทรรศนีย์   บุญแจ้ง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

9) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
๑. นางศรัณยา   พฤกษกุลทล  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์   คลังจง   ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน   กรรมการ 
3. นางสาวจุรีรัตน์   เกิดด ี  ครูช านาญการโรงเรียนบ้านหนองน้ าสร้าง   กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
๑. นางศรัณยา   พฤกษกุลทล  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์   คลังจง  ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน   กรรมการ 
3. นางสาวจุรีรัตน์   เกิดด ี  ครูช านาญการโรงเรียนบ้านหนองน้ าสร้าง   กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 

1.  พ.อ.อ.เศกสรรค์   คล้ายเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางฐรินดา   โตเขียว    ผู้อ านวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 
นางสาววราศิณี   สวนสอน  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา    
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1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 

๑. นางสาววราศิณ ี  สวนสอน  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางดลณพร   จันธิราช  พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวนฤมล   ปานมณ ี  ครูโรงเรียนนาบัววิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
๑. นายมาโนช   พรามพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ     
2. นายณัทธร   จันทร์เกษม  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย    กรรมการ  
3. นายนพดล   สายอรุณ  ครูช านาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ                            

3)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
1. นายสิทธิพงษ์   กุลทอง    ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธาน กรรมการ  
2. นางสาวกัลยาณี   คูณสมบัติ   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กรรมการ                            
3. นางสาวจุฑารัตน์   อุ่นไพร  พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย   กรรมการและเลขานุการ 

4) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
1. นายสิทธิพงษ์   กุลทอง    ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธาน กรรมการ  
2. นางสาวกัลยาณี   คูณสมบัติ   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชาติตระการวิทยา  กรรมการ                            
3. นางสาวจุฑารัตน์   อุ่นไพร  พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย   กรรมการและเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
1. นายวรวุฒ ิ  มะลิวงษ ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายธนาคาร   ออมสิน  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ  
3. นายธนพัฒน์   ศรีค าสุข  ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 
1. นางสาวพิกุลทอง   ศรีทอง  ครูช านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายไพฑูรย์   เสวดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
3. นายอนุชิต   คงอิว   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ าจวง   กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
1. นางวชิราภรณ์   บุตรดา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
3. นางสาวญาณิศา   สุขค าภา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ   สุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี   สุขส าราญ ครโูรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓   กรรมการและเลขานุการ 

8)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
๑. นางสาวนาถอนงค ์  กางถัน ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐวิกา   มิ่งมิตร    ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางลัดดาวรรณ   ศรีฉิม    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
๑. นางสาวนาถอนงค ์  กางถัน ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐวิกา   มิ่งมิตร    ครูผู้ช่วยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางลัดดาวรรณ   ศรีฉิม    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  กรรมการและเลขานุการ 

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวสิริลักษณ์   สิงขรณ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
2. นายอิศรา   ติ๊บปะระ  ครูธุรการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
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3. นางสวิชญา   ค าดีเพ็ง      พนักงานราชการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
11)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวสิริลักษณ์   สิงขรณ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย  ประธานกรรมการ 
2. นายอิศรา   ติ๊บปะระ  ครูธุรการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสวิชญา   ค าดีเพ็ง      พนักงานราชการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

12)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 
๑. นายปริญ   อินทโชต ิ  ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววัลลภา   จันดาหาร          ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นายณัฐพล   โสพรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

13)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
๑. นางสาวนฤมล   ปานมณี     ครูโรงเรียนนาบัววิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นายเอกนรินทร์   ธนะวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง   กรรมการ 
3. นางสาวปวีณา   โพธิ์จันทร์      ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

14)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
๑. นางสาวนฤมล   ปานมณี     ครูโรงเรียนนาบัววิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นายเอกนรินทร์   ธนะวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง   กรรมการ 
3. นางสาวปวีณา   โพธิ์จันทร์      ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์ 

1.  นางพิมพ์นารา   นุปิง    ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
2.  นายละไม   สารี                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   รองประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : หุ่นยนต์ 
นางสาวอนรรฆวี   บุญสนอง ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา     

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
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4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

7)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 
๑. นายละไม   สารี   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ 
3. นางทิตยา   หงษ์ทองมี  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
4. นางสาวอโนชา   อ๊อสวงศ์   ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา   กรรมการ 
5. นายสดายุ   กวยทิ    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลน  กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ 
1. นางสาวเทียมใจ   สิทธิศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงประค าพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางพิมาศ   ขันเกษตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจวง   รองประธานกรรมการ 
3. นางวิลัยภรณ์     มั่นระวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงประค าพิทยาคม กรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : การงานอาชีพ 
นายวิดุลย์   พิมพา   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
1. นายประญัติ   วงศ์สมบัติ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลภสันันท์   แก้วบุตร   ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวอารีรัตน์   เดโชเมง็    ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 

1. นายประญัติ   วงศ์สมบัติ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลภสันันท์   แก้วบุตร   ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวอารีรัตน์   เดโชเมง็    ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
๑. นางเกษราภรณ ์  ภักตร์เขียว ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายพันธมิตร   แตงอ่ า   ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    กรรมการ 
๓. นายสาธิต   อินแพง     ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการและเลขานุการ 

4)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 
๑. นางเกษราภรณ ์  ภักตร์เขียว ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายพันธมิตร   แตงอ่ า   ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    กรรมการ 
๓. นายสาธิต   อินแพง     ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการและเลขานุการ 

5)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
1. นายวสุพล   ค าเหล็ก    รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุภาพร   พาลี  ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
3. นางธมกร   ทองพลับ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย            กรรมการและเลขานุการ   

6)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
1. นายวสุพล   ค าเหล็ก    รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุภาพร   พาลี  ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
3. นางธมกร   ทองพลับ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย            กรรมการและเลขานุการ   

7)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
๑. นางสาวบังอร   มีสุข  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสถาพร   ภูพันดุง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาววิลาวัลย์   จันทร์พร ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

8)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 
๑. นางสาวบังอร   มีสุข  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสถาพร   ภูพันดุง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาววิลาวัลย์   จันทร์พร ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

9)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
๑. นายวีรวัฒน ์  ม่วงมิตร  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. สิบเอกยรรยง   ชายโสภา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  กรรมการ 
๓. นายสุเทพ   ทองอ่ า           ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  

10)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
๑. นายภัทรพงศ ์  วันต๊ะ  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายจีรศักดิ์   ครุธนาค       ครูอัตราจ้างโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  กรรมการ 
3. นายทินวัฒน์   สิงหช์ัย     ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

11)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 
๑. นางสมพร   ปิ่นเงิน  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
๒. นางโชติกา   กาญจนศิริ    ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการ 
๓. นางสาวพชรพรรณ   สุวรรณโณ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ                                       
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12)  คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 

๑. นางสมพร   ปิ่นเงิน  ครูช านาญการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 
๒. นางโชติกา   กาญจนศิริ    ครูโรงเรียนบ้านน้ าจวง    กรรมการ 
๓. นางสาวพชรพรรณ   สุวรรณโณ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการและเลขานุการ                                       

13)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
1. นางศวิตา   พัวพัน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจวง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติยา   แก้วมาส   ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นางพรวิภา   โค้วถาวร    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

14)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 
1. นางศวิตา   พัวพัน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจวง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติยา   แก้วมาส   ครูโรงเรียนนครไทย    กรรมการ 
3. นางพรวิภา   โค้วถาวร    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

15)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
1. นางลักขณา   กุลเจ๊ก    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางรุจิรา   จีนทิม   ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
3. นางสาวฤดีวรรณ   ภู่อ่ า  ครูช านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

16)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 
1. นางลักขณา   กุลเจ๊ก    ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางรุจิรา   จีนทิม   ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย   กรรมการ 
3. นางสาวฤดีวรรณ   ภู่อ่ า  ครูช านาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

17)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 
๑. นายกฤษณพงศ ์  นาทิพย์       ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายธเณศร์   โสมา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
3. นางสาวแพรวนภา   นิใจ  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

18)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
๑. นายกฤษณพงศ ์  นาทิพย์       ครูช านาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายธเณศร์   โสมา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
3. นางสาวแพรวนภา   นิใจ  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย 

1. นายพรชัย   อ่อนส าลี  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย 
นางสาวกัลยาณี   คูณสมบัติ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  ม.๑-ม.๓ 
1. นายสมเกียรติ   วงษ์ค าน้อย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุมาพร   สุขมามอญ พนักงานราชการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๓. นางวิไลลักษณ ์  โสตถิถาวร ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑-ม.๓ 

1. นายสมเกียรติ   วงษ์ค าน้อย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุมาพร   สุขมามอญ พนักงานราชการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๓. นางวิไลลักษณ ์  โสตถิถาวร ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓  
1. นายสมเกียรติ   วงษ์ค าน้อย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุมาพร   สุขมามอญ พนักงานราชการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๓. นางวิไลลักษณ ์  โสตถิถาวร ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
1. นายสมเกียรติ   วงษ์ค าน้อย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุมาพร   สุขมามอญ พนักงานราชการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๓. นางวิไลลักษณ ์  โสตถิถาวร ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ 

1. นายพรชัย   อ่อนส าลี  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ 
นางสาวกัลยาณี   คูณสมบัติ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓  
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓  
1. นางสาวสุกิจตา   แก้วสวย  ครูช านาญการโรงเรียนนาบัววิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ   อินเกิด  ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวรทิกร   พรพุฒิโชติ  ครชู านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวกีรติกา   แก้วชื่นชัย ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

3) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
1. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
2. นายศรายุทธ   จอมยิ้ม  ผู้ช่วยครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
3. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

4) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
1. นายสมพร   ตรีสงค ์  ครูช านาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา     ประธานกรรมการ 
2. นายศรายุทธ   จอมยิ้ม  ผู้ช่วยครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
3. นายลัญจพงษ์   พงษ์พันธ์    ผู้ช่วยครูโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

5) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๔-ม.๖  
1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 
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6) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖ 

1. นายธานิน   ถิรวัฒนากุล   ครูช านาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
2. นายทวีวัฒน์   ค าวันดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเอนก    อุ่นอุ้ย     ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย    กรรมการและเลขานุการ 

หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นายพรชัย   อ่อนส าลี  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 

ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวกัลยาณี   คูณสมบัติ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
1. นางวชิราภรณ์   บุตรดา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
3. นางสาวญาณิศา   สุขค าภา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ   สุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี   สุขส าราญ ครโูรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  กรรมการและเลขานุการ 

๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
1. นางวชิราภรณ์   บุตรดา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
3. นางสาวญาณิศา   สุขค าภา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ   สุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี   สุขส าราญ ครโูรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ๑. ตัดสินผลงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  
  ๒. จัดท าตารางคะแนนตัดสินการแข่งขัน ประชุมวางแผนร่วมกันในคณะกรรมการแต่ละชุดโดยให้ 
      ประธานกรรมการเป็นผู้ประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  ๓. สรุปผลการแข่งขันพร้อมส่งผลการแข่งขันที่ฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการ 
      แข่งขันท่ีโรงเรียนชาติตระการวิทยา เมื่อตัดสินเสร็จสิ้นภายในวันนั้น ๆ  

16. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง  ประกอบด้วย  
16.1  นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ 
16.2  นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ รองประธานกรรมการ 
16.3  นางหัทยา นุกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รองประธานกรรมการ 
16.4  นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย  รองประธานกรรมการ 
16.5  นายนวพงศ ์ ดวงอุปะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  รองประธานกรรมการ 
16.6  นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา   กรรมการ 
16.7  นายอดุล โตเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  กรรมการ 
16.8  นางฐรินดา โตเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  กรรมการ 
16.9  นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงประค าพิทยาคม  กรรมการ 
16.10  พ.อ.อ.เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม   กรรมการ 
16.11  นายอโณทัย    บัวขัน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  กรรมการ 
16.12  นายวินัย  ศรีวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  กรรมการ 
16.13  นางพิมาศ   ขันเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจวง   กรรมการ 
16.14  นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า   กรรมการ 
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16.15  นายวิศิษฎ์   ตรีทิพยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา   กรรมการ 
16.16  นายประจบ   ช้างอินทร์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา  กรรมการ 
16.17  นายพรชัย    อ่อนส าลี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
16.18  นางสาวสุทธิลักษณ์  ภูริชัยพัฒน์     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต 
16.19  นางสาวดารารัตน์  เทพมาศ         ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
16.20  นางสาวกนิสรา  มากงาม         ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
16.21  นางสาวพชรณัท  เกตุรัตน์         ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
16.22  นายสรพงษ์       แสงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพทิยา รัชมังคลาภิเษก   กรรมการและเลขานุการ 
16.23  นางเบญจมาศ    เสงี่ยมอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.24  นางยุพิน   เสวิสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในบางรายการ      
            ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  
            ตัดสินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งพิจารณาชี้ขาดผลการแข่งขันเพ่ือให้ได้ตัวแทนของกลุ่ม 
            อย่างมีคุณภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด
มิให้เกิดความเสียหายต่อ ทางราชการ และรายงานผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
  
 

( นายอดุลย์  ภูปลื้ม )  
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 


