
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่ม ๑) 
-------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน ๔ ภูมิภาค เพื่อเป็นเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนับเป็นผลส าเร็จ     
ของการจัดการศึกษาของครูผู้สอนและสถานศึกษา ในการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน 
โดยการจัดงานได้ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษา           
ท่ีเปล่ียนไป  ท้ังนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  จึงก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์(พิษณุโลก กลุ่ม ๑) 
ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน           
ในระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป   

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด                 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่ม ๑) ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย  
 ๑.๑ นายอดุลย์    ภูปล้ืม  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   
 ๑.๒ นางสาวจิรวรรณ   สุรเสียง         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  ๑.๓ นายสิงห์เพชร    สุทธิ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  ๑.๔ ว่าท่ี ร.ต.สมจิตร  รอดเรือง         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
 ๑.๕ นางสาวภัทรโรบล  จันทร์ด า        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 ๑.๖ นางสาวสุทธิลักษณ์   ภูริชัยพัฒน์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา       

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ จ่าสิบเอกประมวล   วันมี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายเฉลียว ค าดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางอุไร    ปัญญาสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ  
 ๒.๔ นายชัยลักษณ์   รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ     กรรมการ 
 ๒.๕ นายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
 ๒.๖ นายวันชัย   อยู่ตรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 

(.../๒.๗ น.ส.อวยพร...) 



~ ๒ ~ 

 
 ๒.๗ น.ส.อวยพร  สุรินทร์ประทีป  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
 ๒.๘ นายธนู  เมฆี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
 ๒.๙ นายสุรินทร์  จาดเปรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด    กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายสุวัฒน์  สัตย์ซื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา   กรรมการ 
 ๒.๑๒ ว่าท่ี ร.ต.บุญสืบ มะอิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวงัน้ าคู้ศึกษา    กรรมการ 
 ๒.๑๓ ผศ.ดร.สกนธ์ชัย  ชะนูนันท์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 
 ๒.๑๔  นายปริญญา  ตาวินโน ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงราษฎร ์    กรรมการ 
 ๒.๑๕  บาทหลวงศิริชาญ  เอียงผาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส   กรรมการ 
 ๒.๑๖  นางวัลลา  สันติภาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีธาดา พิษณุโลก   กรรมการ 
 ๒.๑๗  นายวิทยา  ชนะภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการ 
  ๒.๑๘  น.ส.จิราภรณ์  เอมเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๙  น.ส.รัตติกาล  บัวสิงค า   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๒๐  น.ส.ธันย์ญาธิป ฟองจางวาง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๑  นายธิติ  สวนแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒๒  นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒๓  นางธีรารัตน์  ทองงามดี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒๔  น.ส.จิตรลดา ศักด์ินิติจารุชัย ครูโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๕  นางชุดาภรณ์  อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ดูแล อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากมีปัญหาอุปสรรคให้
ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 

๓. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน   ประกอบด้วย 
    ๓.๑ สนามแข่งขันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
     ๑) ผู้ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) 
  ๑. นายวันชัย   อยู่ตรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  ประธาน 
  ๒. นางสาวกัญญาวีร์  ชายเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก      
             รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
  ๔. นายนิตตรา บุญรอด  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
  ๕. นางปิยะมาศ เจริญชัย  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
  ๖. นายมหาพันธ์ จันทะคุณ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
  ๗. นายยุทธภูมิ  เขียวแสง  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา     กรรมการ  
  ๘. นางสาวนลินี ธรรมวงศา เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
   ๙. นางสาวสุชาดาศรีแก้ว  เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

๑๐. นายทวีศักดิ์ เป่ียมทัพ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ   
๑๑. นางสาวพิทยารัตน์  วิลาชัย    เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

(.../๒) คณะกรรมการตัดสิน...) 
 



~ ๓ ~ 

๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.๑-๓  
  ๑. ผศ.ดร.วิษณุ  ธงไชย  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุดคนึง  คุ้มเกตุ   ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางอรดี  มานักฆ้อง  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
  ๔. นางสาวภัทรชมน  ค าป้อง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
  ๕. นางวาสนา  กันแตง  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 

  ๖. นางสาวพรวดี  ใจเท่ียงธรรม ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๗. นายชญานิน  พลอินต๊ะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
  ๘. นางสาวอรรจนี  พลอินต๊ะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
  ๙. นางสาวกานดา  กันฉิม  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา         กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวจิราภา  ยอดเพชร ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ  

๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.๔-๖ 
 ๑. ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภูริศ  คงเนียม  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายชาติ  เจริญชัย  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุภาภรณ์  ภูพวก ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ  
๕. นางประภาพรรณ  ค ารังสี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
 ๖. นางดารุณี  รัตนะดารัล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
 ๗. นางพยอม  คุ้มฉาย  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา           กรรมการ 
 ๘. นางเกตุกนก  ด่านสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา           กรรมการ 
 ๙. นางอัญฑิกา  โพธิ์ไชยย้อย ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
๑๐. นายมนตรี  จันตะมะ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม        กรรมการ 
๑๑. นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับ ม.๑-๓ 
 ๑. ดร. มารุตพงศ์ ภู่อ ่า  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเจียรนัย  สืบค า  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   รองประธานกรมการ 
 ๓. ดร.พิชยา  โชติวรรณกุล ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
 ๔. นางอนัญญา  แก้วพินิจ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางพรพิมล  มุกสุวรรณ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับ ม.๔-๖ 
   ๑. รศ.ดร.วิภารัตน์ เช้ือชวด ชัยสิทธิ์   อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร                   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนุชนาท  สิงหาคม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายเชาวลิต  แย้มศิริ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
   ๔. นางสาววิภา  อาสิงสมานันท์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๕. นางสาวสุวิภา  เกตุทัต  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.๑-๓ 
 ๑. ผศ.ดร ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร                           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประดับชัย  อินมณี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  รองประธานกรรมการ 
 

(.../๓. นางสาวสุวนันท์ ...) 



~ ๔ ~ 

  ๓. นางสาวสุวนันท์  อาจวาที ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวอารีรัตน์  ศรีโชติ ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการ 
 ๕. นายสมบัติ  สายทน  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.๔-๖ 
 ๑. อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร             ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมควร  ภู่ทอง  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวธีรารัตน์  ทองงามดี ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นายนิกร  พันธ์รุณ  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางถนัดศรี  ทัดเท่ียง   ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.๑-๓ 
 ๑. อาจารย์เดือนแรม แพ่งเกี ยว อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนันทิยา  เรือนแพร  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปาริฉัตร  ปานกล่ิน ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการ 
 ๔. นายมนตรี  วังพิลา  ครูโรงเรียนวงัน้ าคู้ศึกษา    กรรมการ 
 ๕. นางจารุวรณ  จงทอง  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.๔-๖ 
 ๑. ดร.เอกรัฐ  ชอุ่มเอียด  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ   
 ๒. นางมยุรี  เซนักค้า  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกิ่งแก้ว  บรรลุผลสกุล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกชนิภา  มิ่งรัตนมงคง ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการ 
 ๕. นายวีระพล  พงศ์ดา  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science  show) ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. ผศ.ดร.คเชนทร์  แดงอุดม อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร    ประธานกรรมการ 

 ๒. ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร                           รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอุทัยวรรณ แสนอุ่น ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี        กรรมการ 
 ๔. นางเบญญาภา  แสนเมือง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางปาริตา วรรณะศิลปิน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science  show) ระดับ ม.๔-๖ 
 ๑. รศ.ดร.อรรถกร  ทองทา อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร    ประธานกรรมการ   

 ๒. ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร                        รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางวรุณยุภา  ขยันกิจ  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 

 ๔. นายคมสันต์  รินฤทธิ์  ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
 ๕. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒ สนามแข่งขันโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
     ๑) ผู้ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๑. นายเฉลียว  ค่าดี   ผู้อ่านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสุธิดา  จันต๊ะวงค์   รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   รองประธานกรร 
   ๓. ว่าที  พ.ต.บุญญาฤทธ์ิ  เจียมประสิทธ์ิ รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  รองประธานกรรมการ 

(.../๔. นางสาวจิรนันท์ ...) 



~ ๕ ~ 

   ๔. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว  รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   รองประธานกรรมการ 
   ๕. นางเพลินจิต   ช่านาญผา    ศึกษานิเทศก์ช่านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   ๖. นางสาวพชรณัท  เกตุรัตน์    ศึกษานิเทศก์ช่านาญการ    กรรมการ 
   ๗. นางนงนุช  วิริยานุกูล   ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ     กรรมการ 

๘. นางสุรีรัตน์  ขาวเอี ยม   ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ     กรรมการ 
๙. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย    ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ    กรรมการ 
๑๐. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา  ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ    กรรมการ 
๑๑. ว่าที  ร.ต.นิทัศน์  ค่าทา          ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ    กรรมการ 
๑๒. นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่  ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ    กรรมการ 
๑๓. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  หัวหน้าส่านักงานเลขานุการ    กรรมการ 
๑๔. นางรุ่งรวี  อภิชาตธ่ารง  ครูผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๕. นายนิกร  พันธ์รุณ   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 

   ๑๖. นางดวงเดือน  กิติประสาท  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๑ - ม.๓ 

๑. นางสาวนิศากร  จรชื น   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
๒. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ          ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา            กรรมการ 

 ๓. นางสาวอาทิตยา  จักกาวี   ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายพิชญุตม์ มาพิทักษ์   ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   กรรมการ 

 ๕. นางสาวนิตยา  ทองทา   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการและเลขานุการ 
๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.๔ - ม.๖ 

                    ๑. นางกมลสรวง  คนเฉียบ            ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                         ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวเจนจิรา  เอี ยมอ่อน        ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา                   กรรมการ 
          ๓. นางสาวณัฐชตา  เตชณสิทธิ์       ครูโรงเรียนชุมแสงสงครามฯ                           กรรมการ 
          ๔. นางพิมลรัตน์  อ ่าอยู่                ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                              กรรมการ 
          ๕. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี          ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

           ๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย  ครูโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม           ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัลชณาณิช  ยามสุข      ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                             กรรมการ 
๓. นางดวงเดือน  กิติประสาท   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                          กรรมการ 

   ๔. นางสาวจุฑามาศ  ยังสามารถ     ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม            กรรมการ 
  ๕. นางสาววิชุตา ค่านวณวิทย์        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง   ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจิภาส  หลักฐาน             ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                         กรรมการ 
๓. นางสาวอัญฐิษฐา กาญจนไพโรจน์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม            กรรมการ 
๔. นางสาวอรทัย  พาดี      ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                               กรรมการ 
๕. นางภัทราพร  รัตนสากล          ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

(.../๖) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๖ ~ 

๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางบุบผา  ยันอินทร์   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ  
๓. นางสาวมณี  แซ่ท่อ  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                          กรรมการและเลขานุการ 

๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางยุพิน  ม่วงเขียว            ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที ร.ต.เสรณีย์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๓. นางสาวศิริวรรณ  ฉิมแย้ม  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   กรรมการและเลขานุการ 

๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางเสาวจี เสาร์สุข   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
๒. นางภุมรี วรุดมหาราช  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๓. นางสุภาพรรณ วิริยะรัตนกุล  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   กรรมการ 

 ๔. นางวิภาวรรณ  เงินเมือง  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                          กรรมการ 
๕. นายวีรพล  ลีมี                    ครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม    กรรมการและเลขานุการ 

๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง    ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                          ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธิดารัตน์ ม่วงยิ้ม  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน์   บุญมี    ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 

 ๔. นางจันทนา ศิลปศาสตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   กรรมการ 
๕. นางลีนา สิงห์โตทรัพย์            ครูโรงเรียนผดุงราษฎร์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางจิตฐิชา   ครุฑคง  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                            ประธานกรรมการ 
๒. นายเกรียงศักดิ์  สังข์บัวแก้ว ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๓. นางพวงแกว้  ทองสนิท          ครูโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๔. นางณรัก  มั นนุช                  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   กรรมการ 
๕. นายอนุสรณ์  มีสุข                ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางอรพรรณ  ภู่เจริญ  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   ประธานกรรมการ 
๒. นายพิศาล  นุชจันทร์             ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๓. นางสาวกมลลักษณ์ นิกรฐา      ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
๔. นายวีรยุทธ  อัครพล              ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก   กรรมการ 
๕. นางสาวอิสริยาภรณ์ พึ งจิตร     ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยา   กรรมการและเลขานุการ

๑๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ        ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดาวัลย์   คชพงษ์         ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา            กรรมการ 
๓. นางสาววรางคณา  ก่อทรัพย์    ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการ 
๔. นางสาววัชรี  มะโพงเพ็ง         ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   กรรมการ  

 ๕. นางชนัญชิตา  เพชรทอง  ครูโรงเรียนผดุงราษฏร ์              กรรมการและเลขานุการ 
 

(.../๑๓) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๗ ~ 

๑๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางณัชภัทร  วงศ์จีน   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   กรรมการ  
๓. นางสาวชนาภา  กันทะวัง       ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา            กรรมการ  
๔. นางภุมมาริน  ป้อมคล้ายแก้ว   ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายกิตติธัช  สีหะวงษ์            ครูโรงเรียนวงัโพรงพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางสาวโชติรส  แมลงภู่  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                            ประธานกรรมการ 
๒. นายจักราวุฒิ  หมวกสังข์        ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
๓. นางวิกัญญา วรยศ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา  ใจมั น  ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ 

๑๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางสาวโชติรส  แมลงภู่  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                            ประธานกรรมการ 
๒. นายจักราวุฒิ  หมวกสังข์        ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
๓. นางวิกัญญา วรยศ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา  ใจมั น  ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ สนามแข่งขันโรงเรียนจ่านกร้อง 
  ๑) ผู้ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๑. นายเสกสันต์ ทองม่วง     ผู้อ่านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง    ประธานกรรมการ  

๒. นายมนูญ  บุบผาพ่วง     รองผู้อ่านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสุปัญญา  มงคล     รองผู้อ่านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง   รองประธานกรรมการ 
๔. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์    รองผู้อ่านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง   รองประธานกรรมการ 
๕. นางภัททิรา  ลัดดากลม    รองผู้อ่านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง   รองประธานกรรมการ 
๖. นางสุมิตรา  โพธิ์ปลัด     ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๗. นางสุรชัย  คุดช่วง     ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๘. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๙. นางปรัศณีญา  ปั้นทอง    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๑๐. น.ส.ธนภรณ์  สุขวัฒน์    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๑๑. นายเสรี  วุฒิศรีเสถียรกุล    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๑๒. นายปิยพงษ์  อินทร์จักร    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๑๓. นายภาณุพงศ์  เจริญชัย    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๑๔. นายอิสรพงศ์  ทองอิ ม    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง                          กรรมการ 
๑๕. นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร    ครูโรงเรียนจ่านกร้อง              กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.๑-ม.๓  

๑. นายอรรถพร  เอี ยมลออ   ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
            ๒. นางสาวจุฑามาศ  เดชน้อยไผ่     ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
            ๓. นายวรวิช  หล้าจังของ             ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 

(.../๒) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๘ ~ 

      ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.๔-ม.๖  
๑. นายนทีบดี  เมฆาทรัพย์อนันต์    รองผู้อ่านวยการโรงเรียนนครไทย ประธานกรรมการ 
๒. นายสุขสรรค์  ทัดทอง      ครูโรงเรียนเนินมะปรางวิทยศึกษา กรรมการ 
๓. นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ         ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

      ๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.๑-ม.๓  
๑. พระอาจารย์ทวีวงศ์  แม้นอินทร์   วัดสุดสวาท    ประธานกรรมการ 
๒. นางทศพร  มูลหงส์                  ครูผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๓. นายกฤษฎากร  สุจาค่า             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ 

      ๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.๔-ม.๖  
๑. พระอาจารย์ค่าพล  คัมภีรญาณเมธี  วัดจันทร์ตะวันออก   ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญมี  บุญวังแร ่     ครูผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๓. นายวรานนท์ คลังสีดา วรนรากุล    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

       ๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๑-ม.๓  
๑. นายปริญ  สวนทองสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
๓. นายรงค์รบ  น้อยสกุล               อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร          กรรมการและเลขานุการ 

       ๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๔-ม.๖  
๑. นายปริญ  สวนทองสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
๓. นายรงค์รบ  น้อยสกุล              อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

      ๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับ ม.๑-ม.๖  
๑. นางสาวณิฏฐา  วิชิตาภา    ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธนณ์  เชี ยวชล     ครูโรงเรียนจ่านกร้อง   กรรมการ 
๓. นางมัญชรี  พันธะเสน     ครูโรงเรียนเทศบาล (ชุมชนวัดท่ามะปราง)  กรรมการและเลขานุการ 

       ๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ระดับ ม.๑-ม.๖  
๑. นางสาวณิฏฐา  วิชิตาภา    ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธนณ์  เชี ยวชล     ครูโรงเรียนจ่านกร้อง   กรรมการ 
๓. นางมัญชรี  พันธะเสน     ครูโรงเรียนเทศบาล (ชุมชนวัดท่ามะปราง) กรรมการและเลขานุการ 

       ๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.๑-ม.๓  
๑. นางแววดาว  เลิกนุช     ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายญาณาธิป  วงศ์สุภา    ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ 
๓. นางลลิตภัทร  ศิริรักษ์     อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.๔-ม.๖  
๑. นางสาวมาลัย  ส่าโรง              ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
๒. นางงามพันธุ์  ศรีวิทยา     ครูผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๓. นางพิสมัย  โทนแจ้ง     ครูโรงเรียนจ่านกร้อง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

(.../๑๑) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๙ ~ 

     ๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๑-ม.๓  
๑. นายวยุกร  เกตุน้อย       อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประธานกรรมการ 
๒. ครูโกวิท  บุญด้วง    อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก            กรรมการ 
๓. ครูนิศา  ศาสตร์ศรี    ครูผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๔-ม.๖ 
๑. ผศ.ดร.สุพัตรา  เจริญภักดีบดีรัฐ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประธานกรรมการ 
๒. นายอัสณัย  ทองพ่อค้า     อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           กรรมการ 
๓. นางสาวธัญญพร  มาบวบ   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับ ม.๑-ม.๖  
๑. พระมหาอานนท์  เหลือบแล      วัดสุดสวาท                                      ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒิ  หมื นสิน        วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก           กรรมการ 
๓. พระใบฎีกาสุทศปฏิภาโณ   วัดสระไม้แดง       กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.๑-ม.๖  

๑.  นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล  ครูโรงเรียนวงัทองพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นายอาทิตย์  ขันติวงศ์             ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา         กรรมการ 
3. นางแน่งน้อย  มาเนียม            ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
4. นายสันติพร  ภู่หงส์                ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
5. นายณัฐกุล พิมพา                  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ     กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับ ม.๑-ม.๓  
๑. นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย     ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สพม.พลอต.  ประธานกรรมการ 
๒. นางรุจิพร  สุรังคพิพรรธน ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๓. นางสาฑร  เดชพงษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๔. นางณฐพร  เขียวทอง               ผู้จัดการ/ผู้ให้ค่าปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัส  พิษณุโลก กรรมการ 
๕. นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์     ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา            กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับ ม.๔-ม.๖  
๑. นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย       ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สพม.พลอต.  ประธานกรรมการ 
๒. นางรุจิพร  สุรังคพิพรรธน ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๓. นางสาฑร  เดชพงษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๔. นางณฐพร  เขียวทอง              ผู้จัดการ/ผู้ให้ค่าปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัส  พิษณุโลก  กรรมการ 
๕. นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์    ครูโรงเรียนพทุธชินราชพิทยา            กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.๑-ม.๓  
            ๑. นางนิตยา  เอี ยมทองอินทร์  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
            ๒. นางวรรณศิริ  สิงห์มา   ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา          กรรมการ 
            ๓. นางสาวอัมรินทร์  บุญพลอย หัวหน้างานเทคนิคฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กรรมการ 
            ๔. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน ์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง                                กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

(.../๑๘) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๑๐ ~ 

 
     ๑๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.๔-ม.๖  
            ๑. นางวิไลลักษณ์  ค่าทา             ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   ประธานกรรมการ 
            ๒. นางประภาวดี  ธนธรรมพิทักษ ์  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา         กรรมการ 
             ๓. นางลักคณา  บุญดี            บรรณารักษ์ กศน.อ.เมืองพิษณุโลก            กรรมการ 
             ๔. นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม      ครโูรงเรียนจ่านกร้อง                                กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.๑-ม.๓  
            ๑. นายพุทธพร  อินอ่อน              ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
            ๒. นางแววตา  จันทรวงค์            บรรณารักษ์ห้องสมุดเทศบาลเมืองพิษณุโลก  กรรมการ 
            ๓. นางสาววิกาญดา บุญคง          อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      กรรมการ 
            ๔. นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง                           กรรมการและเลขานุการ 
     ๒๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.๔-ม.๖  
            ๑. นายพุทธพร  อินอ่อน              ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
            ๒. นางแววตา  จันทรวงค์            บรรณารักษ์ห้องสมุดเทศบาลเมืองพิษณุโลก กรรมการ 
            ๓. นางสาววิกาญดา บุญคง          อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     กรรมการ 
            ๔. นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง                           กรรมการและเลขานุการ 
 
๓.๔ สนามแข่งขันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 ๑) ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ , สาระดนตรี  
และสาระนาฏศิลป์) 
  ๑. นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์  ผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกนกดาว  เดชก้อง รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รองประธานกรรมการ 
  ๓. ว่าที ร้อยตรีธีระชัย  ช่วงบุญศรี รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รองประธานกรรมการ 
  ๔. นางพรชนก  ต่ายหัวดง รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รองประธานกรรมการ 
  ๕. นางสาวภัสส์ธนัญ  ไชย์หิรัญญากร รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รองประธานกรรมการ 
  ๖. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๗. นายวิเชียร  เซี ยงว่อง  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๘. นางปนัดดา  ชัยชราแสง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๙. นายสุรกิจ  เฉลิมวิริยะสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๐. นายกฤษ  บางศรี  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๒. นายกฤษณะ  บุญเทียน ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๓. นายนฤมิตร  ทับแก้ว  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๔. นายอนุพงค์  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๕. นายกฤษดา  สุทัศน์  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๖. นายณรงค์ศักดิ์  พิทักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวขนิษฐา  เอมห้อง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

(.../กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)...) 



~ ๑๑ ~ 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระทัศนศิลป์) 
 ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media”ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media”ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “เขียนภาพไทยประเพณ”ี ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “เขียนภาพไทยประเพณ”ี ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์” ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์” ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  “สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด”ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 

(.../๑๑) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๑๒ ~ 

 ๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  “สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด” ระดับ ม.๔-ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒). คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “วาดภาพลายเส้น” ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน “วาดภาพลายเส้น” ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.สมหมาย  มาอ่อน  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ศรัณย์  โลหุตางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ไกรสิงห์  สุดสงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี) 

๑๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวระนาดเอก ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๑๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวระนาดเอก ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๑๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

(.../๒๐) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๑๓ ~ 

 ๒๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
   ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวซอด้วง ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวซอด้วง ระดับ ม.๔ - ม.๖  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวซออู้ ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวซออู้ ระดับ ม.๔ - ม.๖  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวจะเข้ ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวจะเข้ ระดับ ม.๔ - ม.๖  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 

(.../๒. ผศ.ดร.อุทาน...) 
 



~ ๑๔ ~ 

  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวขิม ๗ หย่อง ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวขิม ๗ หย่อง ระดับ ม.๔ - ม.๖  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.๔ - ม.๖  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการการขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการ “วงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม” ระดับ ม.๑ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการ “วงเคร่ืองสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม” ระดับ ม.๑ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการ “วงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู”่ ระดับ ม.๑ - ม.๖ 
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 

(.../๓๙) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๑๕ ~ 

 ๓๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการ “วงอังกะลุง” ระดับ ม.๑ - ม.๖  
  ๑. ผศ.ดร.อ่านาจ  บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ณัฎฐนิช  นักปี่  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด “วงดนตรีสตริง” ระดับ ม.๑ - ม.๓  
  ๑. นายจามร  หนูเมือง  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภูมินทร์  ภูมิรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. นายอภิเมธ  หว่างคีรี  ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด “วงดนตรีสตริง” ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายจามร  หนูเมือง  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภูมินทร์  ภูมิรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. นายอภิเมธ  หว่างคีรี  ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 

(.../๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ...) 



~ ๑๖ ~ 

  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๕๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕๘)  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
       ๑. นายอัศวิน  โลหะการก  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 

(.../๒. อาจารย์ภากร...) 



~ ๑๗ ~ 

  ๒. อาจารย์ภากร  สิริทิพา  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 

๕๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๖๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.๑ - ม.๖ 
  ๑. ดร.อโนทัย  ส้มอ ่า  ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์กณิจฐิมญศ์  ลิมปนารมณ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์รัชดาพร  สุคโต อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

(.../๓.๕ สนามแข่งขันโรงเรียน...) 



~ ๑๘ ~ 

๓.๕ สนามแข่งขันโรงเรียนดอนทองวิทยา 
๑) ผู้ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 

  ๑. นายสุวัฒน์    สัตย์ซื่อ         ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางบุตรี    อุชุภาพ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา  กรรมการ 
  ๓. นางสวีณา   วัชรสุนทรกิจ ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการ 
  ๔. นางลัดดา    กล่ินข า  ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดดนตรีประเภท วงดุริยางค์เคร่ืองลม (Wind Ensembles) ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
           ๑. นายณัฐพล   สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนผดุงราษฎร ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพิเชฐ   พรมอ้าย    ครูโรงเรียนวงัทองพิทยาคม   กรรมการ 
  ๓. นายยุทธนา  เตชรังศรี    ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดดนตรีประเภท วงดุริยางค์เคร่ืองลม (Wind Ensembles) ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
           ๑. นายณัฐพล   สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนผดุงราษฎร ์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพิเชฐ   พรมอ้าย    ครูโรงเรียนวงัทองพิทยาคม   กรรมการ 
  ๓. นายยุทธนา   เตชรังศรี    ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๖ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
๑) ผูป้ระสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1. นางสาวจิราภรณ์  เอมเอี ยม     ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว      รองผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฎฐ์ถวิตธ์   ฤกษ์เลิศรบ    ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม                   กรรมการ 
4. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์     ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม                   กรรมการ 
5. นางดาราวรรณ  เปรมปรีด์ิ       ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม     กรรมการ 
6. นางสาวการะเกด  วชิรัคกุล      ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม     กรรมการ 
7. นายสุกฤษฎิ์    ฤกษ์สว่าง         ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม     กรรมการ 
8. นายจิรนันท์   แสงวิชัย           ครโูรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม              กรรมการ 
9. นายภานุพงษ์   พุ่มพัด            ครูโรงเรียนบา้นกร่างวิทยาคม              กรรมการ 
10. นางประพิณมา  ศรีผุย          ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

   ๑๑. นางสาวจิรนันท์  พุทธรักษ์     พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายพิษณุ    อินทุภูติ       ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    ประธานกรรมการ 

๒. นายทวิช      น้อยดี         ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางสุทธาพร  วงศ์ตัว        ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นายพิษณุ    อินทุภูติ       ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    ประธานกรรมการ 
๒. นายทวิช      น้อยดี        ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางสุทธาพร  วงศ์ตัว        ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นายสุชาติ   สาดอ่ า          ครูภูมิปัญญา     ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี รต.เลาะ เทีมเมฆ       ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นายปกรณ์  เลิศเสม         ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

(.../๕) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๑๙ ~ 

๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นายสุชาติ   สาดอ่ า          ครูภูมิปัญญา     ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี รต.เลาะ เทีมเมฆ       ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นายปกรณ์  เลิศเสม         ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นายอ านาจ ช่ืนแสงมอบ         อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัชญาภา  จันทรวงศ์    ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
๓. นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ ์    ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ)  ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นายอ านาจ ช่ืนแสงมอบ         อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัชญาภา  จันทรวงศ์    ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
๓. นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ ์     ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางลภัสรดา   จูเมฆา           ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ประธานกรรมการ 
๒. นางณัฐชานันท์   เต็งต้นวงศ์   ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 

๓. นางสาวเบญจมาศ สิงห์ค า      ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 

๑. นางลภัสรดา   จูเมฆา           ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ประธานกรรมการ 
๒. นางณัฐชานันท์   เต็งต้นวงศ์   ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 

๓. นางสาวเบญจมาศ สิงห์ค า      ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับ ม.๑ - ม.๓ 

๑. ดร.อรณิช ค ายง          อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นายพีรพันธ์  ทองเปลว      อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการ 

๓. นายประสงค์   ศิริธร         ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนแก้ว) ระดับ ม.๔ - ม.๖ 

๑. ดร.อรณิช ค ายง          อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นายพีรพันธ์  ทองเปลว      อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการ 

๓. นายประสงค์   ศิริธร         ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) คณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.๑ - ม.๓ 

๑. นางนิ่มนวล   ไชยสิทธิ์      ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสิรินทร์พร  รัตนจารุวัฒน์   ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 

๓. นางประพิณมาศ  ศรีผุย          ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.๔ - ม.๖ 

๑. นางนิ่มนวล   ไชยสิทธิ์      ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
๒. นางสิรินทร์พร  รัตนจารุวัฒน์   ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
๓. นางประพิณมาศ  ศรีผุย          ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางอุดมลาภ  เหมือนฤทธิ์     ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางอโนฌา   บุญโสภา         ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 

(.../๓. นางพิลาศลักษณ์...) 



~ ๒๐ ~ 

๓. นางพิลาศลักษณ์  เสริมพงษ์   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 

๑. นางอุดมลาภ  เหมือนฤทธิ์     ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางอโนฌา   บุญโสภา         ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
๓. นางพิลาศลักษณ์  เสริมพงษ์   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์      ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางจารุวรรรณ  เดชคุ้ม       ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓. นางทิพาพร   ศรีสุธรรม       ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์      ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางจารุวรรรณ  เดชคุ้ม       ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓. นางทิพาพร   ศรีสุธรรม       ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์      ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางจารุวรรรณ  เดชคุ้ม       ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓. นางทิพาพร   ศรีสุธรรม       ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์      ข้าราชการบ านาญกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางจารุวรรรณ  เดชคุ้ม       ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓. นางทิพาพร   ศรีสุธรรม       ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๗ สนามแข่งขันโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
๑) ผูป้ระสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

๑. นายธนู  เมฆี   ผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา  ประธานกรรมการ  
๒. นายสุธีร์  ประสานสมบัติ     รองผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา รองประธานกรรมการ  
๓. นายต่อศักดิ์  สิงห์เผ่น  รองผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา รองประธานกรรมการ 
๔. นางนาฎอนงค์  เขียวพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕. นางวรรณศิริ  สิงห์มา  ผู้ช่วยผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. นางจริยา  ฟักเงิน  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๗. นายนรินทร์  ขุนมินทร ์  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๘. นางนวินดา  พัฒนศิร ิ  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๙. นายบรรพต  ไชยเสน  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีรัตน์  ค่ายอด ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๑๑. นายณัชภัทร  พรมแพร     ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๑๒. นางสาวเบญจวรรณ  ณ  จันตา ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๑๓. นางสาววีระนุช  เอี ยมละออ  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๑๔. นางพรรณี  พงษ์พานทอง ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา            กรรมการ 
๑๕. นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา                       กรรมการและเลขานุการ 

(.../๒) คณะกรรมการตัดสิน...) 
 



~ ๒๑ ~ 

๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.๑ - ม.๓  
๑. นายสุธีร์  ประสานสมบัติ    รองผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นางลภัสลดา  จูเมฆา  ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการ 
๓. นางพรรณี  พงษ์พานทอง  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ไม่ก าหนดระดับชั้น 
๑. นางลภัสลดา  จูเมฆา  ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ประธานกรรมการ  
๒. นายสรยุทธ  ปั้นฉาย  ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
๓. นายธีรวัฒน์  กัดมั น  ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 

     ๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.๑ - ม.๓  
๑.  นายกิตติพิชญ์  สภานุชาต ศึกษานิเทศก์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาววาทินี ทรัพย์สมาน ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
๓.  นางสาววีระนุช  เอี ยมลออ ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๘ สนามการแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
๑) ผูป้ระสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

๑. นายชัยลักษณ์   รักษา    ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัช   บุญประสพ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายเจน   อาสมาน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   รองประธานกรรมการ 
๔. นายพัฒนศักด์ิ   สุมาริธรรม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  รองประธานกรรมการ 
๕. นางวราภรณ์     สิงห์กวาง     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ  
๖. นางปรางค์ทอง  แทบศรี    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๗. นางเจนนิภา    จันทรังษี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๘. นางอมรรัตน ์ จีนใจตรง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๙. นางสุกัญญา ไกรสอน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสายชล   โอชะ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๑๑. นางณัฐชานันท์   ชูแสง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๑๒. นางภัคนุช    ปันทะธง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๑๓. นางสาวบุญชู    กันเกตุ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุรัญญา   ใจรักษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   กรรมการ 
๑๕. นางวิลาสินี    ยอดวงศ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางกัญจนพร   แจ่มอยู่ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายวีระชัย   จันทะเสน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวฐานิดา   สุริยวงศ์ชัย   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายชัยเดช   นูนคาน            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓ 

๑.นางสาวกนกวรรณ  หงส์เงิน ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒.นางอรัญญา  บางสี  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
๓.นางสาววราพร  แสงผ้ึง  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 

(.../๔.นางสาวผกาชาติ...) 



~ ๒๒ ~ 

๔.นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๕.นางสาวประภาพร  แสงอนุศาสน์ ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖ 
  ๑.นางกัญจนพร  แจ่มอยู่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
 ๒.นายคฑาไชย  ทักษ์สิทธา  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๓.นางมริสา  อริยะวงศ์  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
 ๔.นายกนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
 ๕.นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 

๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
              ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๑-๓ 

๑.นายธเนศ  อินเมฆ  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    ประธานกรรมการ 
๒.นางอังษณานันท์  อินทรชัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  หลายศิริกุล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
๔.นางปรางค์ทอง  แทบศรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  กรรมการ 
๕.นางสมจิตร  แซ่เซียว  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
              ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๔-๖ 

๑.นางสาวสรารีวรรณ  ภู่แขวงแสง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรินทร์ชยุตม์  บุญประสพ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  หลายศิริกุล  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
๔.นางสายชล  สายยิ้ม  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
๕.นางสาวรัตนากร  โพธิ์คง  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
      ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๑-๓ 

๑.นางสาวชิดกมล  ตองอ่อน  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    ประธานกรรมการ 
๒.ดร.วัชรพงษ์   อนรรฆเมธี    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓.นางอนุกูล  แม้นเหมือน   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๔.นางสาววัลย์ลดา  ภวภูตานนท์  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
๕.นางสาวสุรัญญา ใจรักษ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
       ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.๔-๖ 

๑.นางวรรณภา  มานักฆ้อง   ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  ประธานกรรมการ 
๒.นางมณีรัตน ์ ศรีจันทร์   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓.ดร.วัชรพงษ์   อนรรฆเมธี    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๔.นางลัดดา  สุวรรณไตรย์   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๕.นางสาวชินานาฎ  ม่วงเนียม  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการและเลขานุการ 

๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.๑-๓ 
๑.นางสาวยุพิน  แป้นแอ้น   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    ประธานกรรมการ 
๒.นางมณีรัตน ์ อินทรเทพ   ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 

(.../๓.นางสาวบุญชู กันเกตุ...) 



~ ๒๓ ~ 

๓.นางสาวบุญชู  กันเกตุ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๔.นายธนากร  อินทร์มั่ง   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๕.นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๖.นางสาวปิยนุช  ก้อนคง   ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 

๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.๔-๖ 
๑.นางอมรรัตน ์ จีนใจตรง   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาววรารัตน ์ ศรีอ๊อด  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
๓.นางปรารถนา  มีสุข  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๔.นายชนน  คันธาวัตร์  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๕.นายธีรวุฒ ิ ยรรยง  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.๑-๓ 
๑.นางวิลาสินี  ยอดวงศ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวพรทิพย์  ทาสา  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓.นายมนัส  พรมณี  ครูโรงเรียนวงัน้ าคู้ศึกษา    กรรมการ 
๔.นางสาวปภัสร์วดี  ตาแก้ว  ครโูรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๕.นางสาวธรารัตน ์ ทับทิม   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๖.นางสาวพัชราภรณ์  ทองนาค  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๗.นายนฤพนต์  เขมด ารง   ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๘.นางสาวเป่ียมจิต  ษรจันทร์ศรี  ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
๙.นางวาสนา  ปราบุตร   ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
๑๐.นางสาวขนิษฐา เกิดเทวา  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
๑๑.นางสาวการะเกด  วชิรัคกุล  ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
๑๒.นางสาวกัตฏิญา ศิริพรม  ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.๔-๖ 
๑.นางณัฐชานันท์  ชูแสง   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
๓.นางนิภาพรรณ  ฤกษ์สว่าง  ครูโรงเรียนวงัน้ าคู้ศึกษา    กรรมการ 
๔.นางวิลาวัลย์  วัดประตูมอญ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๕.นางสุพัตรา  ญาณวโร   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๖.นายสุชน  เด็จใจทัด   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๗.นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๘.นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง   ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
๙. นายภูริต   แก้วเจริญเนตร  ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 
๑๐.นางสาวรัตติกาล มั่งทัด   ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
๑๑.นายน าสว่าง เหิมสารจอด  ครูโรงเรียนผดุงราษฎร ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.๑-๓ 
๑.นางเจนนิภา  จันทรังษี   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  ประธานกรรมการ 
๒.นางนิภาพร  ไทยหล่อ  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๓.นางรพีพร  สุขใจ   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 

(.../๔.นางสุปรานีย ์ เนตรจินดา...) 



~ ๒๔ ~ 

๔.นางสุปรานีย์  เนตรจินดา  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
๕.นางสาวขวัญใจ  คงรอด   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.๔-๖ 
๑.นางจารี  เมืองแก่น   ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    ประธานกรรมการ 
๒.นางจิราพร  มาพริก  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๓.ว่าท่ีร.ต.วันเสด็จ  สุขใจ   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๔.นางสาวธนัตถ์ศรณ์  นิธิไพสิฐ  ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
๕.นางสาวกมลทิพย์ ธูปค า   ครูโรงเรียนผดุงราษฎร ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.๑-๓ 
๑.นางอุษา  กอบกิจ   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวสิริพร  ศิลปกุล    ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๓.นายณัชภัทร์  พรมแพร   ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๔.นางสาวสุจินต์  หอมเนียม  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๕.นางสาวสิรินาถ  บุญนวน  ครูโรงเรียนบ้านปลักแรด    กรรมการ 
๖.นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.๔-๖ 
๑.นางสาวศิริลักษณ์  สัญญะ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวเพ็ญพิชชา  ข าเขียว  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
๓.นางภัคนุช  ปันทะธง   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๔.นางสุกัญญา  ไกรสอน   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๕.นางสาวพิทยารัตน์ วิลาชัย  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการ 
๖.นางวิลาวรรณ  ภูมี   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๗.นางสาวชุติมา  นาคสกุล   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๘.นางสาวสุรีรัตน์  ค ายอด   ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.๑-๓ 
๑.นางสาวประภาพร  ศิริสกุลวัฒนาพร   ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓  ประธานกรรมการ 
๒.นายภัทรพล  แก้วเสนา     ศึกษานิเทศก์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์   กรรมการ 
๓.นายบรรพต  ไชยเสน   ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
๔.นางมาลินี  นาทธนนันท์   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
๕.นางสาวนันทวรรณ  เอมโอช  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
๖.นางสาวสายชล  โอชะ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
๗.นางพีรภาว ์ รุ่งเรือง   ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการและเลขานุการ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๑๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการออกก าลังกายประกอบเพลง 

 ๑. นางสาวชนกานต์ ทรดล   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายณัชพล เกิดดี  ครูโรงเรียนบ้านปลักแรด    กรรมการ 
 ๓. นายสุรชัย นาคน้อย      ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการ 
 ๔. นายกานต์ ช่วงบุญศรี    ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๕. ครูกันทิมา เป้ียทอง    ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

(.../๑๘) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๒๕ ~ 

๑๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.๑-๓ 
 ๑. นางสุนันท์ หนองหลวง   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศรวัณ แตงกูล  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๓. นายณัฐพล คงเป่ียม  ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๑๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.๔-๖ 
 ๑. นายสุรพันธ์ นิ มเผือก  ครูโรงเรียนวงัน้่าคู้ศึกษา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเจษฎา ประคองบุญมา  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๓. นางสาวจีระนันท์ กลิ นถือศิล ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๙ สนามแข่งขันโรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
๑) ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) 

  ๑. นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววิลาวัณย์   อารัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางขวัญเรือน ปู่ลมดี  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    กรรมการ 
  ๔. นายสงัด   ดาทอง  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    กรรมการ 
  ๕. นางอัญฑิกา   โพธิ์ไชยย้อย ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    กรรมการ 
  ๖. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    กรรมการ 
  ๗. นายพิสิษฐ์ สายตา  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    กรรมการ 
  ๘. นางสาวอ าภา บุญสืบ  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม    กรรมการ 
  ๙. นางวิไลวรรณ อุทธตรี  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.๑-ม.๓ 
           ๑.นายสุขะวัฒน์   สุขทั ง  ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
  ๒.นายปรารมย์    ทองบุรี  ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
  ๓.นายบุญลือ   โพธิ์ข่า  ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
  ๔.นายชูชีพ   สุวรรณพร รองผู้ตรวจการลูกเสือประจา่ส่านักงานลูกเสือแห่งชาติ  กรรมการ 
  ๕.นายทัน   จันทร์คุ้ม ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือแห่งชาติ  กรรมการ 
  ๖.นายสมภพ   ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ 
  ๗.นายสุลักษณ์   กุลเจ๊ก  ผู้ก่ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านน้่าคบ  กรรมการ 
  ๘.นายอรรณพ   มาเมือง  ผู้ก่ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาน้อย  กรรมการ 
  ๙.นายรัตน์   เกตุจันทร์ ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
  ๑๐.ร.ต.อ.อดิศร   ค่าภาแก้ว เจ้าหน้าที ลูกเสือประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณโุลก กรรมการ 
  ๑๑.นายอภิวัฒน์  บึงมุม  ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ 
  ๑๒.นางสาวสายครีม  กลมพุก ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ 
  ๑๓.นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
  ๑๔.นายวรวิทย์   ไชยมิ ง  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
  ๑๕.นายสมควร   จันทะคุณ ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contese (ลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ม.๑-๓ 
          ๑.นางวาสนา  แดงทองดี ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
 ๒.นายณัฐพล  น้อยเลิศ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
  ๓.นายเสกศักดิ์   พ่วงพ ี  ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 

(.../๔.นายธาดาพงศ์  ทองหล้า...) 



~ ๒๖ ~ 

   ๔.นายธาดาพงศ์  ทองหล้า  ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
   ๕.นางสาวเกสร  แก้วคง   ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
   ๖.นางศิวลักษณ์  ธาราศรี  เจ้าหน้าที ลูกเสือประจ่าส่านักงานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contese  (ลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ม.๔-๖ 
           ๑.นางวาสนา  แดงทองดี ผู้ตรวจการประจ่าส่านักงานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
  ๒.นายณัฐพล  น้อยเลิศ  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
  ๓.นายเสกศักดิ์   พ่วงพ ี  ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
   ๔.นายธาดาพงศ์  ทองหล้า  ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
   ๕.นางสาวเกสร  แก้วคง   ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา   กรรมการ 
   ๖.นางศิวลักษณ์  ธาราศรี  เจ้าหน้าที ลูกเสือประจ่าส่านักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก   กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.๑๐ สนามแข่งขันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
     ๑) ผู้ประสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๑. จ่าสิบเอกประมวล  วันมี   ผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวรัตติกาล บัวสิงค า รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
   ๔. นายธิติ   สวนแก้ว  รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ
    ๕. นางมาลัยสวรรค์  สุนเกตุทรัช ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
     ๖. นางสาววันดี  เท่ียงเรือง  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๗. นายราเชน   โพธิ์อิ่ม  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๘. นายวรรณพงษ์  วงษ์จันทร์หาญ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๙. นางสาวอาภาภรณ์  ธาดาภาคย์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวนพวรรณ  ทับทิมทอง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๑. นายสันทัด   คงเนตร  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๒. นายวชิรพงศ์  พูลเกสร  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๓. นางกันยพร  ณ อุบล  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๕. นายขวัญชัย  ตระกูลเชิดชูชัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๖. นางอรอานันท์  บุญรอด  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๗. นางสาวพลอยณัชชา  จิราธิปภูริวัฒน์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๘. นางสาวนารีรัตน์  พินทอง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๑๙. Mr. Yao Yu   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๐. นางจิราศิลป์  ศรีอ าไพ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๑. นางสาวรักกมล  เด่ียวสายชล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๒. นายธนาวุฒิ  มณีพลาย  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๓. นายประเสริฐพร  เทียนแดง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๔. นางสาวปิยธิดา  กิตวงค์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๕. ว่าที่ร.ต.หญิงวารินทร์ชญา  ช่ืนชม ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๖. นางพิมพ์ภัทรา  ธนัชพุฒิพฒัน ์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 

(.../๒๗. นางยุพา  สมบุญมี...) 



~ ๒๗ ~ 

   ๒๗. นางยุพา  สมบุญมี  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๘. นางสาวเบญจรัตน์ ตระกูลเชิดชูชัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๒๙. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๓๐. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๓๑. Ms. Noriko  Saito  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๓๒.นายกิตติธัช  พรหมสุวรรณดี ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
    ๓๓.นายพศวัต  เผือกพ่วง  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 

    ๓๔.นางสาวชุติกาญจน์  กล่ินทับ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
   ๓๕.นางสาวสุกัญญา  ข าหรุ่น ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
   ๓๖.นางสาวทักษิณา  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.๑-๓ / ม.๔– ๖ 
๑. นางสาวธารกมล  พูลเหน่าย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    ประธานกรรมการ 
๒. Mr.Evan  English  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนี  โชติสุข  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ระดับ ม.๑-๓ / ม.๔– ๖ 
 ๑. นางล าไย  อุดชาชน  ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   ประธานกรรมการ 
  ๒. Mrs. Olivia  English  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
  ๓. นางสาววีรยา  เมฆกระจาย ครูโรงเรียนตะพานหนิ    กรรมการและเลขานุการ 

๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดเขียนเร่ืองสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)  
              ระดับ ระดับ ม.๑-๓ / ม.๔– ๖ 

๑. นางปราณี  คนเสงี่ยม  ครูโรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Lauren  Isaacson  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
๓. นางสุดใจ  เหล่ียมสมบัติ  ครูโรงเรียนหนองพระพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูด - ภาษาจีน ระดับ ระดับ ม.๑-๓ / ม.๔– ๖ 
๑. ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Mr. Han xin cheng  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ภูริวรรณ  วรานุสาสน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการและเลขานุการ 

๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ -ภาษาจีน ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Mr. Han xin cheng  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ภูริวรรณ  วรานุสาสน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการและเลขานุการ 

๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ – ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. ผศ.ดร. โสภา มะสึนาริ  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Mihoko  Yamamoto อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓. นายธีรัช  ลอมศรี  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการ 

๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ – ภาษาเกาหลี ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. ดร.จุฑามาศ บุญชู  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Woo Gyounghee อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓. นางสาวชญานันท์  วิสัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

(.../๙) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๒๘ ~ 

๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ – ภาษาฝร่ังเศส ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. นายธนพงศ์ ปิ่นอินทร ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Charly LONGUE  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓. นางทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชพี – ภาษาเยอรมัน ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. นางสาวณฤชล  ดิษฐ์แก้ว ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. Assistant Professor Michael Bruckner  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 

   ๓. นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น – ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.๔– ๖ 

๑. ผศ.ดร. โสภา มะสึนาริ  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Mihoko  Yamamoto อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓. นายธีรัช  ลอมศรี  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น – ภาษาเกาหลี ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. ดร.จุฑามาศ บุญชู  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Woo Gyounghee อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓. นางสาวชญานันท์  วิสัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

๑๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น – ภาษาฝร่ังเศส ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. นายธนพงศ์ ปิ่นอินทร ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธานกรรมการ 
๒. Ms. Charly LONGUE  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการ 
๓. นางทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น – ภาษาเยอรมัน ระดับ ม.๔– ๖ 
๑. นางสาวณฤชล  ดิษฐ์แก้ว ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. Assistant Professor Michael Bruckner  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 

  ๓. นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือน  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ  
  ๑๕) ผูป้ระสานงานและอ านวยการประกวดแข่งขันนักบินนอ้ย สพฐ. 

 ๑. จ่าสิบเอกประมวล  วันมี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวรัตติกาล บัวสิงค า รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ
 ๔. นายธิติ สวนแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายสุรินทร์ชยุตม์  บุญประสพ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖. นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๗. นางพิกุล  ค าภีระปาวงค์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๘. นางวัชราภรณ์  วิมูลชาติ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๙. นายธีรเดช มั่นยุติธรรม    ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๐. นางชุติกาญจน์ กล่ินทับ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๑. นางอภิวัลย์ มาสชรัตน์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๒. นางนิศาชล ทุ่งโพธิแดง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๓. นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 

(.../๑๔. นายวีรพล อินพลอย...) 



~ ๒๙ ~ 

 ๑๔. นายวีรพล อินพลอย  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๕. นายวิฑูรย์ เต๋มา  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวฐิติพร แม่งมา ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวสุวนันท์ อาจเวที ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๘. นายกิตติพงษ์ เพชรทอง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๙. นางอรอนงค์ มั่นคง  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๒๐. นายยุทธนา  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวชนกานต์ ทรดล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
  ๒๒. นางฉวีวรรณ  บุญมา   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวอรสา   พุ่มไม้ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวพัชรียา เขน่วม เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 ๒๖. นางสาวกัญญาณัฐ น้อยนันท์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 ๒๗. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอ่ยอิสระ ระดับ ม.๑-๓ 
 ๑. นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนิศาชล ทุ่งโพธิแดง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๓. นายยุทธนา  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางอรอนงค์ มั่นคง  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุวนันท์ อาจเวที ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖. นายปฐมพงศ์ พันธุ์สด    ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
 ๗. นายนิกร  พันธ์รุณ  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๘. นางสาวอารีรัตน์  ศรีโชติ ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการ 
 ๙. นางสาวพัชรียา เขน่วม  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๐. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ ระดับ ม.๑-๓ 
 ๑. นายวีรพล  อินพลอย  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวฐิติพร แม่งมา  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๓. นายยุทธนา  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางวัชราภรณ์  วิมูลชาติ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุวนันท์ อาจเวที ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖. นายนิกร  พันธ์รุณ  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๗. นางสาวอารีรัตน์ ศรีโชติ ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” กรรมการ 
 ๘. นายปฐมพงศ์  พันธุ์สด  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
 ๙. นางสาวพัชรียา เขน่วม  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๐. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

(.../๑๘) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๓๐ ~ 

 
๑๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย  

ระดับ ม.๔ - ๖ 
 ๑. นายวิฑูรย์  เต๋มา    ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิตติพงษ์ เพชรทอง   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
  ๓. นายยุทธนา  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นายพัทรดร มั่นยุติธรรม   ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
 ๕. นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ   ครโูรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
 ๖. นายเลิศพันธุ์  พิษณุวรรณ   ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   กรรมการ 
 ๗. นางสาวปาริฉัตร สัตรัตน์วัฒนา   ครูโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๘. นางสาวกัญญาณัฐ น้อยนันท์   เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   กรรมการ   
  ๙. นางสาวพรวดี  ใจเท่ียงธรรม   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 

 ๑๐. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

๑๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นางสาวฐิรญา  หนองหารพิทักษ์   ครูโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวฐาปวี  หนองหารพิทักษ์   ครูโรงเรียนวัดบ้านไร่           กรรมการ 
  ๓. นางสาวพนิดา  ทองค า              ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 

๒๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นางสาวศรัณยา  นันท์ศิลิ         ครูโรงเรียนบ้านแม่ระกา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจุฑามาศ  พรหมณี    ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บ ารุงวุฒิวิทยา)         กรรมการ 
  ๓. นางสาวเพียรพิมพ์  ยาระนะ    ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร        กรรมการและเลขานุการ 

๒๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นางสาวศรัณยา  นันท์ศิลิ         ครูโรงเรียนบ้านแม่ระกา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจุฑามาศ  พรหมณี    ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บ ารุงวุฒิวิทยา)         กรรมการ 
  ๓. นางสาวเพียรพิมพ์  ยาระนะ    ครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร        กรรมการและเลขานุการ 

๒๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นายวิชยุตม์  เหล่ากอ     ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก          ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสถาพร  สุขเจริญพัฒนะ    ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง          กรรมการ 
  ๓. นายวิทวัส  ชัยบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านซ าหวาย   กรรมการและเลขานุการ 

๒๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.๔–๖  
  ๑. นายวิชยุตม์  เหล่ากอ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก          ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสถาพร  สุขเจริญพัฒนะ   ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง          กรรมการ 
  ๓. นายวิทวัส  ชัยบูรณ์    ครูโรงเรียนบ้านซ าหวาย           กรรมการและเลขานุการ 

๒๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นางสาวสุนิสา  เมืองมาน้อย   ครูโรงเรียนบ้านคลองท าเนียบ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกษิรา  บุญพันธ ์             ครูโรงเรียนบ้านคลองท าเนียบ          กรรมการ 
  ๓. นายร่มไทร  ไมตระรัตน ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 
 

(.../๒๕) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๓๑ ~ 

๒๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Motion Infographic  ระดับ ม.๔ – ม.๖  
  ๑. นายนฤพนธ์  คมสัน    อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร          ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเกรียงไกร  ศรีเจริญ   ครโูรงเรียนหนองพระพิทยา          กรรมการ 
  ๓. นางสาววราพินทร์  ซาววิวัฒน ์   ครูโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๖)คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Text  Editor  ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นายชลธี  แสวงทอง    ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธีรพงษ์  นวลด่อน    ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา          กรรมการ 
  ๓. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อต    ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา            กรรมการและเลขานุการ 

๒๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web  Editor  ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นายวินัย  ทาบาง    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วงกระได  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวีระชัย  จันทะเสน    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ        กรรมการ 
  ๓. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง    ครูโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web  Application  ระดับ ม.๔–๖ 
  ๑. ดร.วนารัตน์  จุฬพันธ์ทอง   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวชิระ  ล้ิมศรีประพันธ์   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         กรรมการ 
  ๓. นางกรรณิกา  จันทร์วงค์   ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  กรรมการและเลขานุการ 

๒๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.๔–๖ 
   ๑. นายมาโนชญ์  แสงศิริ    ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
  ๒. นางชลธิชา  วรภู      ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา          กรรมการ 
  ๓. นายเอกกมล  เรืองเดช     ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับ ม.๑-๓ 
  ๑. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย    ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา          ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ   ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา   กรรมการ 
  ๓. นางภัทรพร  วงศ์ใหญ่        ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับ ม.๔–๖ 
  ๑. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย    ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา          ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ   ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา   กรรมการ 
  ๓. นางภัทรพร  วงศ์ใหญ่        ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๓๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับ ม.๔–๖  
  ๑. นายกิตติภูมิ  พรหมมี    ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชฎาพร  เนธิบุตร   ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ   กรรมการ 
  ๓. นายมหัทธนะ  แสนบุราณ   ครูโรงเรียนทรัพย์ไฟรวัลย์วิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 

๓๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

(.../๓๔) คณะกรรมการตัดสิน...) 



~ ๓๒ ~ 

๓๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

๓๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

๓๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

๓๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

๓๘) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

๓๙) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 

๔๐) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.๔ - ม.๖ 
  ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก         กรรมการ 

(.../๓. นายวิษณุ...) 



~ ๓๓ ~ 

  ๓. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
  ๔. นายนันทชัย  พวงทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก         กรรมการ 
  ๕. นายวัลลภ  พนัสขาว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        กรรมการและเลขานุการ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด) 
 ๔๑) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยาบาล ระดับ ม.๑-๓ 

๑. นางสาวชนกานต์  ทรดล   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกรุณา     ประทานชัย   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม            กรรมการ 

 ๓. นางนราวรรณ      พันธ์แก้ว    ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๔. นางสาวจีระนันท์  กลิ นถือศิล    ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 
   ๕. นางสาวศุภรดา    พันธ์โท   ครูโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา   กรรมการ 

   ๖. นางวรวลัญช์      ทองจินดา   ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  กรรมการ 
   ๗. นางสาววัลลภา     อินยศ   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
   ๘. นางชุดาภรณ์     อ้อมแก้ว    ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑) ตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๗๐ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒) สรุปผลการแข่งขันพร้อมรายงายผลการแข่งขันให้กับฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขันให้
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทราบผล ณ สนามแข่งขัน เมื่อตัดสินเสร็จเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดท าบัตรประจ าตัวและเกียรติบัตร จัดท าเอกสาร               
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกวดแข่งขัน  ประกอบด้วย 

  ๔.๑ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 ๔.๒ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
 ๔.๓ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
                จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

๔.๔ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจ่านกร้อง 
๔.๕ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
๔.๖ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
๔.๗ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนดอนทองวิทยา 
๔.๘ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๔.๙ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๔.๑๐ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๔.๑๑ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๔.๑๒ ศูนย์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๔.๑๓ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
๔.๑๔ ศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียนบางระก าวิทยาศึกษา 

มีหน้าที่  ๑) รับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท่ีเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
๒) การจัดท าบัตรประจ าตัวและจัดท าเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการตัดสิน นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท่ีเข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน  

   ๓) จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันและแจ้งก าหนดการการประกวดแข่งขันให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัทราบ   
(.../๔) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ...) 



~ ๓๔ ~ 

   ๔) จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
             ๕) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมการประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๖) ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวบรวมผลการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขันผ่านเว็ปไซต์ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันให้ทราบโดยท่ัวกัน  

   ๗) สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันของศูนย์ต่อประธานการจัดการแข่งขัน 

๕. คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน(Admin)  ประกอบด้วย 

 ๕.๑ นายจรูญ เถ่ือนกูล   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางชุดาภรณ์   อ้อมแก้ว  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 

  ๕.๓ นางสิริลักษณ์  โพธิบุตร  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวชุติกาญจน์  กล่ินทับ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวมณี   แซ่ท่อ   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๕.๖ นายไชยเดช   นูนคาน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  กรรมการ 
 ๕.๗ นายยุทธภูมิ   เขียวแสง  ครโูรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
 ๕.๘ นายภานุพงศ์  เจริญชัย  ครูโรงเรียนจ่านกร้อง    กรรมการ 
 ๕.๙ นางสาวโสภิดา  แดงเรือง  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
  ๕.๑๐ นายกฤษณะ   บุญเทียน  ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรรมการ 
 ๕.๑๑ นายกิตติพัฒน์  ไวเปีย  ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕.๑๒ นายบรรพต  ไชยเสน  ครูโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   กรรมการ 
 ๕.๑๓ นางสวีณา   วัชรสุนทรกิจ  ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา    กรรมการ 
 ๕.๑๔ นายสมศักดิ์  ล้ิมดงงาม  ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   กรรมการ 
 ๕.๑๕ นางธัญชนก  มีพยงุ   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑๖ นายกิตติพันธ์  บุญปัน  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดการระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมท้ังโอนข้อมูลตัวแทน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าแข่งขันในระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ทันภายในก าหนดเวลา 

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางสาวรัตติกาล บัวสิงค า  รองผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางวัชราภรณ์  วิมูลชาติ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางฐิติพร  แม่งมา   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวกฤษณา  อ านัดมาตย์  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าบัญชีเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการด าเนินการจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่ม ๑) ในวันท่ี ๑๖ , ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการประกวดแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๗.๑ นายสุรินทร์ชยุตม์  บุญประสพ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี    ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวจิตรลดา   ศักดิ์นิติจารุชัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 

(.../๗.๔ นางธญัชนก...) 



~ ๓๕ ~ 

 ๗.๔ นางธัญชนก  มีพยุง   ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๗.๖ นายกิตติพันธ์  บุญปัน  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
 ๗.๗ นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
  ๗.๘ นางสาวสุวนันท์  อาจเวที  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการ 
  ๗.๙ นางชุดาภรณ์   อ้อมแก้ว  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๐ นางสาวณิชาภา  ธนกาญจนันท์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.๑๑ นางสาวทัศน์ยา  วรรณกุล  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค เพื่อประเมินผลการจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่ม ๑) และรายงานผล              
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

  

  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เต็มก าลังความสามารถ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์เมื่อด าเนินการเสร็จส้ิน 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
          


