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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

ครั้งท่ี ๖๔ ประจําป ๒๕๕๗  

“ศิลปหัตถกรรม นําศักยภาพเด็กไทย กาวไกลสูอาเซียน”   

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุม ๓ 

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

   ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ มอบหมายใหโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  

จัดการประกวดแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๔ ประจําป ๒๕๕๗ 

“ศิลปหัตถกรรม นําศักยภาพเด็กไทย กาวไกลสูอาเซียน”  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุม ๓ 

ประกอบดวยโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอหนองไผ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ โรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จํานวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัด

สํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน ๑๔ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขยายโอกาส) จํานวน ๑ 

โรงเรียน รวมโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันจํานวน ๓๒ โรงเรียน 

  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถในดานวิชาการ 

สุนทรียภาพดานดนตรี-นาฏศิลป ทักษะดานวิชาชีพ และกิจกรรมสรางสรรคตามศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มตาม

ความสามารถ โดยดําเนินการแขงขันระหวางวันท่ี ๓ – ๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๔ ประจําป ๒๕๕๗ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ประกอบดวย 

๑.  นายพิทยา  ไชยมงคล 

๒.  นายวิรัตน  ฉัตรวิโรจน 

ผูอํานวยการ สพม. ๔๐   

รองผูอํานวยการ สพม. ๔๐   

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายชาญวิทย  อุนอนันต รองผูอํานวยการ สพม. ๔๐   รองประธานกรรมการ 

๔. นายเฉลิมชัย  ชั้วเจริญ รองผูอํานวยการ สพม. ๔๐   รองประธานกรรมการ 

๕. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกสังกัดในกลุม ๓                                                                            กรรมการ 

๖. นายธานี  ชาตินันทน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๗. นางปนรรฐพร เกสรทอง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กรรมการ 

๘. นางทิวาภรณ  ทองจันทร            ผูอํานวยการกลุมนักวิเคราะหนโยบายและแผน                          กรรมการ 

๙. นายอาคม  วิทยเขตปภา ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย                           กรรมการ 

๑๐. นายสมชาย  คําเมือง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามฯ กรรมการ 

๑๑. นางสุวรรณา  วรทล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

๑๒. นางนิยมพร  เจริญวัฒนาชัยกุล   ศึกษานิเทศก                                                                  กรรมการ 



๒ 
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๑๓. นางเบญจวรรณ  สิงหโต ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๑๔. นางอาทิตยา ปญญา                ศึกษานิเทศก กรรมการ 

๑๕. นางสาววราภรณ  ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. นางภิญญาพัชญ  เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาท่ีดําเนินการจัดการแขงขัน ประกอบดวย 

๑. นายจีระ  ทัศนศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายไพโรจน  กระจางพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ รองประธานกรรมการ 

๓. นายประเสริฐ  ชํานาญพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๔. นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผูอํานวยการโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม กรรมการ 

๕. นายขวัญ  สุกใสเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๖. นายประทีป  โตมะนิตย ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๗. นายวรจักร  ม่ันคง ผูอํานวยการโรงเรียนวังใหญวิทยาคม กรรมการ 

๘. นายวีระพงษ  เหงาสา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 

๙. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 

๑๐. นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก 

๑๑. นายสุวรรณชัย  พรหมศร 

ผูอํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค 

ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา 

กรรมการ 

กรรมการ 

๑๒. นายไกรโรจน  สิงหสถิต ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๑๓. นายพัชริน  ภูชัย ผูอํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๑๔. นางสุดสวาสดิ์  ประไพเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๑๕. นายศุภโชค  เขงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการ 

๑๖. นายมนตรี  สําเภา ผูอํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม กรรมการ 

๑๗. นายเริงฤทธิ์  แกวยศ ผูอํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 

๑๘. นายเวียงชัย  สิริบริรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอรัง กรรมการ 

๑๙. นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผูอํานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ กรรมการ 

๒๐. นางทัศณี  โชติกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการ 

๒๑. นางสาวชูกมล  อาจมังกร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพรอมจิต กรรมการ 

๒๒. นางศรีสมนึก  กาญจนอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๒๓. นายสมศักดิ์  พงษสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 

๒๔. นางสาวสุภานัน  ศิวิแวน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบูรณการเดนฮิลล กรรมการ 

๒๕. นายเจษฎ  ประกอบทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียนใจจํานงศึกษา กรรมการ 

๒๖. นางกฤษณา  แกวดี ผูอํานวยการโรงเรียนบุญญรักษวรานุสรณ กรรมการ 

๒๗. นางจิระประภา  ไพรเพชรศักดิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนปาลพันธุวิทยา กรรมการ 

๒๘. นายอิศรา  วิทยานนท ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยานนทศึกษา กรรมการ 

๒๙. นางสาวพานี  นิลเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตกาเบรียลสันติพัฒนา                         กรรมการ 
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๓๐. นางสมคิด  ชอุม ผูอํานวยการโรงเรียนสัมพันธวิทยา กรรมการ 

๓๑. นางยุพา  แซสัว ผูอํานวยการโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา กรรมการ 

๓๒. นายสิทธิโชค  ทองโคตร รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๓๓. นางจิตราภรณ  โกบุตร   รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๓๔. นายวิทูรย  เกิดแพร รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๓๕. นางสาวณัฏฐธนัน  รําเจริญ รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๓๖. นางเยาวลักษณ  ชางไม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๗. นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๘. นางศิริพร  จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมการฝายประสานงาน มีหนาท่ีดําเนินการประสานงานจัดการแขงขัน ประกอบดวย 

๑. นายจีระ  ทัศนศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายประเสริฐ  ชํานาญพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ รองประธานกรรมการ 

๓. นายไพโรจน  กระจางพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๔. นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก ผูอํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๕. นางศรีสมนึก  กาญจนอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๖. นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผูอํานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ กรรมการ 

๗. นางสาวณัฏฐธนัน  รําเจริญ รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี มีหนาท่ีดําเนินการจัดสถานท่ีการแขงขัน  ประกอบดวย 

๑. นายประทีป  โตมะนิตย ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ 

๒. นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผูอํานวยการโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายคําภาสน  บุญเติม รองผูอํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. นายสมชาย  ศรีฉํ่าพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นายสราวุธ  ศิริสุขประเสริฐ รองผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๖. นายสาคร  เปาใจสุข ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๗. นายวสันต  ทองกลีบ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๘. นางจิตราภรณ  โกบุตร รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมการฝายพิธีการ มีหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอนกําหนดการ พิธีเปด พิธีปด ประกอบดวย 

๑. นายวรจักร  ม่ันคง ผูอํานวยการโรงเรียนวังใหญวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา รองประธานกรรมการ 

๓. นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม รองผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๔. นายสุเมธ  จงใจม่ัน รองผูอํานวยการครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นางสมบูรณ  สิงหรา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
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๖. นายเสถียรพงษ  อติจรรยานุรักษ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๗. นายเริงฤทธิ์  แกวยศ ผูอํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  

๖. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหนาท่ีดําเนินการเบิกจายเงินตามท่ีไดรับการจัดสรรบริหารการเงิน การรับ-การ

จาย ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบของทางราชการและสรุปการใชจายเงิน ประกอบดวย  

๑. นายขวัญ  สุกใสเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 

๒. นายไกรโรจน  สิงหสถิตย ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นางจิตราภรณ  โกบุตร รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสุทิน  ศรีมูล ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางศิริพร  อุดมรัตน ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๖. นายสิทธิโชค  ทองโคตร รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาท่ีดําเนินการจัดทําปายไวนิล ปายเวที และประชาสัมพันธตลอดการ

แขงขัน ประกอบดวย 

๑. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นางชัชฎา  อุดมสิทธิ ์

๓. นายอรรถพงษ  อินตะวงศ            

รองผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

๔. นางสมบูรณ  สิงหรา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางอารีวรรณ  ศรียา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๖. นายรัชชาพงษ  อยูสุข รองผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
  

๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหนาท่ีดําเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  

เพ่ือรายงานตอสพม. ๔๐ ตามลําดับ ประกอบดวย 

๑. นายวีระพงษ  เหงาสา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายพัชริน  ภูชัย ผูอํานวยการโรงเรียนนาเฉียงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายมนตรี  สําเภา ผูอํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางศรีสมนึก  กาญจนอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๕. นางสาวสุภานัน  ศิวิแวน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบูรณการเดนฮิลล กรรมการ 

๖. นางสาวณัฏฐธนัน  รําเจริญ           รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๗. นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๘. นางศิริภรณ   จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๙. นางเยาวลักษณ  ชางไม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 



๕ 
 

ราง 

๙. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีหนาท่ี อํานวย 

ความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรู  

ภาษาไทย ประกอบดวย 

๑. นายวรจักร  ม่ันคง ผูอํานวยการโรงเรียนวังใหญวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายไกรโรจน  สิงหสถิต ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นางทัศณี  โชติกุล ผูอํานวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการ 

๔. นางกฤษณา  แกวดี ผูอํานวยการโรงเรียนบุญญรักษวรานุสรณ กรรมการ 

๕. นางสมบูรณ  สิงหรา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีหนาท่ี ตัดสิน 

การประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  

 ๙.๑.๑  การแขงขันการอานเอาเรื่อง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

๙.๑.๒  การแขงขันการอานเอาเรื่อง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๙.๑.๓ การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว   

๑. นางขวัญใจ  ศรีบรรเทา  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๓. นางเริงฤดี  โสภาชัย ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๔. นางพรทิพย   ฐานเจริญ      ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 

๕. นางสาวลัดดา  โลหะทัด ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๙.๑.๔ การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางอรสา  เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ 

๒. นางพลับพลึง  นิลเกิด   ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม กรรมการ 

๓. นางเพ็ญศรี  เมืองแมน ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๔. นายระลึก  ซายหนองขาม ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๑. นางลออ  เกตุขุนทด ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปญญาภรณ  สีดี ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการ 

๓. นางสุพิน  คํายุก ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๔. นางอาริษา  อินจงใจ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๕. นางสาวเจริญ  ผลฉัตร  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางลินจง  จุลสายพันธ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ประธานกรรมการ 

๒. นางเดือนแรม   เปลี่ยนศรี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๓. นางสาวนิตยา  ชาตินันท  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสาวจารุดา  เจริญสาร ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๕. นายภูเบศร  ปนแกว ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

ราง 

๕. นางปรียาลักษณ  จันทรคํา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑.๕ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางรําไพ  จิระสัญญาณสกุล ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม          ประธานกรรมการ 

๒. นางเจษฎาพร  ทองโคตร ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๓. นางอรุณรัตน  ตนสาลี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๕. นางยุพาภรณ  รุงจํารัส ครูโรงเรียนหนองไผ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑.๖ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

๑. นางฐานิตา  พรชัย   ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางปรารถนา  แจมอวม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นางสมบูรณ  สิงหรา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางจันทรงาม  ขวัญเพ็ง  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  กรรมการ 

๕. นางพิริยาภรณ   ชางอินทร ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑.๗ การแขงขันพาทีสรางสรรค ม.๑-ม.๓ ประเภททีม   ๓ คน  

๑. นายวิสุทธิ์  แวนแกว  ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายไพรัช  ปดชาเขียว ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นางภาวิกา  นนทดารา ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสาวรัตติกาล  กุศล ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ กรรมการ 

๕. นางอนุศร  หงสเวียงจันทร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑.๘ การแขงขันพาทีสรางสรรค ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นางสุภัชชา  นอยเจริญ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๓. นายสุรพล   จันทรศรี ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 

๔. นางอาภาพร  บุญเติม ครูโรงเรียนซับบอนพิทยาคม กรรมการ 

๕. นางสาวเธตยา  แพทยสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑.๙ การแขงขันการแตงบทรอยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นางสาวอนุช   มนตรี ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 

๒. นางสุภาภรณ  อาจผักปง ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 

๓. นายวิศณุ  รื่นกมล ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๔. นายแดนชัย  สิงหสนิท ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

  

 

 



๗ 
 

ราง 

 ๙.๑.๑๐ การแขงขันการแตงบทรอยกรอง อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นายสมปอง  ตาลเพชร ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นางอรพิมพ  พรหมชุลี   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นางนนทวรรณ  บุญวงศ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๔. นางสาวดาวประกาย  ตาลสุก   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๕. นางสาวละภัย  รักความซ่ือ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๑๐. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มีหนาท่ี อํานวย 

ความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรู  

คณิตศาสตร ประกอบดวย 

๑. นายประเสริฐ  ชํานาญพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผูอํานวยการโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายนิพนธ   กันเจิม รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพรอมจิต กรรมการ 

๔. นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม รองผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๕. นายสมชาย  นอนา                       

๕. นางวรรณนิดา  คูณแกว 

รองผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา 

ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีหนาท่ี ตัดสิน 

การประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  

 ๑๐.๑.๑ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางอนงคนาถ  ไวยกุล   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวสุกัญญา  เปยจรัส  ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ            กรรมการ  

๓. นางสุมิตตา  ชนะพันธ    ครูโรงเรียนหนองไผ              กรรมการ  

๔. นางจุฑารัตน  ปะวะเน    ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ              กรรมการ  

๕. นางสาวจันทรขจร  มะลิจันทร   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๐.๑.๒ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว   

๑. นางสุภาพ  สีไพสน   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นายณัฐพงค  ออนสุด    ครูโรงเรียนหนองไผ                           กรรมการ  

๓. นางสาวรุงตะวัน  บัวดอก   ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ  

๔. นางกิติยา  ผิวแตง    ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ             กรรมการ  

๕. นางอุบลรัตน  เกษไชย   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๑.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ท้ัง  ๒ประเภท ) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางโชติรส  คํามา   ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววริญญา ฝางแกว    ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ 
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๓. นางสาวรุงอรุณ  พินิจพล   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ             กรรมการ  

๔. นางสาวหนึ่งฤทัย  พุยชัย   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม             กรรมการ  

๕. นางสาวชลดา  เมืองเยาะ   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๑.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ท้ัง ๒ ประเภท) ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางปคุณาณัช  ทองแจม  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ              ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววิยดา  ขุนพรหม  ครูโรงเรียนหนองไผ                        กรรมการ  

๓. นางสาวสุนิสา  กระสายทอง   ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม             กรรมการ  

๔. นางสาวสิฏฐารัตน  ขันทอง   ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ  

๕. นายธวัช  สุขแซว    ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๑.๕ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSPม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางณอริญ  แหวนหลอ  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นายชิตพล คําเทพ   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางรจนา  โอภาส   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๔. นายสุรัตนชัย  พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๕. นางสนธยา  เทียนธูป    ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๐.๑.๖ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมGSPม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางณอริญ  แหวนหลอ  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค            กรรมการ  

๓. นางรจนา  โอภาส   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๔. นายสุรัตนชัย  พรมเทา  ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๕. นางสนธยา  เทียนธูป    ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๐.๑.๗ การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

๑. นางสาวศิริพันธุ  พลสนาม  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวสิฏฐารัตน  ขันทอง   ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ  

๓. นางสาววันนิสา  คลังคนเกา   ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางสาวสุภาพร  กันปุย  ครูโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา             กรรมการ  

๕. นางสาวราตรี  แสวงบุญ  ครูโรงเรียนใจจํานงศึกษา             กรรมการ  

๖. นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม            กรรมการ  

๗. นางสาววนิดา  คําเกา   ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๘. นางเพียงใจ  คํามุง   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๑.๘ การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางนริศรา  สาระชาติ    ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวกนกวรรณ  จันทรกลม   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม             กรรมการ  

๓. นางสาวเสาวนิตย  ศิริวรินทร  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ              กรรมการ  
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๔. นางสาววันนิสา  คลังคนเกา  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นางสาวอรพิน  ทองโคตร   ครูโรงเรียนหนองไผ              กรรมการ  

๖. นางสาววริญญา ฝางแกว    ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ 

๗. นางสาวสุจิตรา  จันกวด  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ             กรรมการ  

๘. นางทองเรี้ยน  นอยศรี   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม      กรรมการและเลขนุการ  

 

 ๑๑. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   มีหนาท่ี  

อํานวยความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรู  

วิทยาศาสตร ประกอบดวย 

๑. นายเริงฤทธิ์  แกวยศ ผูอํานวยการโรงเรียนทาดวงพิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางศรีสมนึก  กาญจนอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุดสวาสดิ์  ประไพเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. นายศักรภพ  นิพนธ รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นายธันยพงศ  เมืองแมน รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๖. นายรัชชาพงษ อยูสุข รองผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๗. นายมานพ  คํามุง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีหนาท่ี ตัดสินการ

ประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑๑.๑.๑ การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางสุวรรณา  แกวมนต ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววีรนุช  มาแกว ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นายอนุวัฒน  จันทรกระจาง   ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสาวธิดา  เพชรคง ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางอรปภา  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑.๒ การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางจํารัส  เพชรภักดี ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายขวัญ  ตาใจ ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๔. นายทศพล  สุขประสพชัย ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นางบุษยา  นิโลบล ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๑.๑.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นายบุญเลิศ  มาอยูวัง           ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวจินตนา  วันสาร           ครูโรงเรียนหนองไผ               กรรมการ  

๓. นางสาวสมรัศม์ิ  สายทอง          ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ                    กรรมการ 

๔. นางสาวนนทยา  บุตรตรีสาน          ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม              กรรมการ  

๕. นางพรพนา  แกวกาหลง          ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๑.๑.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางเพ็ญประภา  นาราศี  ครูโรงเรียนหนองไผ                       ประธานกรรมการ  

๒. นางณัฏฐฤทัย  วิทยาวโรจนกิจ  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ    กรรมการ        

๓. นายยงยุทธ  ปนนา    ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา             กรรมการ  

๔. นางสาวพิชญานิน  บัวอุไร  ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม             กรรมการ  

๕. นางสาวอาทิตยา  จันที             ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑.๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภทส่ิงประดิษฐ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางผุสดี  กินขุนทด   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นายนุชา  ครองสัตย   ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม             กรรมการ  

๓. นางสาวอัจฉริยา  เชียงทา  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นายประสิทธิ์  ภูทอง            ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม            กรรมการ 

๕. นางสาวออมทิพย  ภัสรางกูร  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๑.๑.๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภทส่ิงประดิษฐ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางธีราพร  ลูกจันทร   ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                    ประธานกรรมการ  

๒. นายเชิต  ภักดีแกว   ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม            กรรมการ 

๓. นางกาฬิตา  สืบศรี    ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค             กรรมการ  

๔. นางนวลฉวี   อินยันญะ  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม            กรรมการ  

๕. ดร.อําพาภรณ  ม่ันหมาย  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

๑๑.๑.๗ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางศิริพร  บัวบาน   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร  ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๓. นางรัชนี  มากแกว   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๔. นางสาวจิราภรณ  สุดสายเนตร  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๕. นางศิริพร  อุดมรัตน   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๑.๑.๘ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นายจํานงค  กลิ่นคําหอม  ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม            ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวศุภรา  สะดา   ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๓. นายปยวัฒน  ภูสมศรี   ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม                               กรรมการ  



๑๑ 
 

ราง 

๔. นางสาวปาริชาติ  สายทอง  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๕. นางภัทธมล  ผลสวาง   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๑.๑.๙ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นายวิเชียร  สุทธหลวง   ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวจันทรแรม แสงกาญจนพล ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม             กรรมการ  

๓. นางโรจนา  มาคาน   ครูโรงเรียนหนองไผ              กรรมการ  

๔. นางสาวศรสวรรค  ศาสตรนิยม  ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา             กรรมการ  

๕. นางตุลาพร  ก่ิงไทร   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๑.๑.๑๐ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน   

๑. นายชํานาญ  คํามี ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายมนูญ  สิงหคํา ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม กรรมการ 

๓. นายอรรถพร  คตสุข ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 

๕. นางสาววีรนุช  มาแกว ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑.๑๑ การแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน   

๑. นายพิชัย  นิลนวล ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายวิเชียร  สุทธหลวง  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๓. นายจตุรงค  วองไวพาณิชย ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑.๑๒ การแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน   

๑. นายจตุรงค  วองไวพาณิชย ครูโรงเรียนหนองไผ  ประธานกรรมการ 

๒. นายวิเชียร  สุทธหลวง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๓. นายประสิทธิ์  ภูทอง  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๔. นายไชยยันต  ชางทอง ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม กรรมการ 

๕. นายพิชัย  นิลนวล ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๑๒. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มี

หนาท่ี อํานวยความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระ-การเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย    

๑. นายไพโรจน   กระจางพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ  เหงาสา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมศักดิ์  พงษสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 

๔. นายแหลมทอง  ศรีไพร รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นายวินัย  สิ่วหงวน รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๖. นายเชษฐา   กลิ่นเทศ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



๑๒ 
 

ราง 

 

๑๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม มีหนาท่ี ตัดสินการประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  

 ๑๒.๑.๑ การแขงขันเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน  

๑. นายปรีชา  สวางจิตต                ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค             ประธานกรรมการ 

๒. นายสมชาย มีกําลัง          ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  ฺ                        กรรมการ 

๓. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ           ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ              กรรมการ  

 

๔. นางยุพา  นิยมศิลป   ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ 

๕. นางสาวอัมพร  เกิดแสง  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๒ การแขงขันเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน  

๑. นายคํารณ  สงเคราะหธรรม  ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นางอุบล  กีรติการกุล    ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางกุลยา  อินพร   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๔. นางนันตพร  พิมพทอง   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ             กรรมการ  

๕. นางสาววรนิษฐา  จําปา  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๓ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน  

๑. นายสําราญ  เวียงวิเศษ  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวโสพิศ  ปนปอง   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๓. นางสาวจินดาภา  ศรีบุรินทร  ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม            กรรมการ  

๔. นายรชฏ  แกวเกิด   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๕. นางสัมฤทธิ์  ปองศรี    ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ  

๖. นางดาวรุง  พรหมอินทร   ครูโรงเรียนหนองไผ      กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๔ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน  

๑. นายเชษฐา  กลิ่นเทศ   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางเสาวนีย  ไชยจารีย   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๓. นางวนารัตน  ราชอาจ   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ             กรรมการ  

๔. นางปรารถนา  บุญนาค  ครูโรงเรียนหนองไผ                      กรรมการ  

๕. นางวรนุช  บุญนาค   ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๕ การแขงขันภาพยนตรส้ัน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน  

๑. นายจรัสพงษ  แสงแกว  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางพวงรัตน  จิตรอารีย  ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๓. นายธานินทร  บุญกอน  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นายสิทธิชัย  แปนสุวรรณ  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  



๑๓ 
 

ราง 

๕. นายสมชาย  มีกําลัง   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๖. นางรุงนภา  โรจนบุรานนท  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๗. นางสาวกุลธิดา  พัติบูรณ   ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๖ การแขงขันภาพยนตรส้ัน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน  

๑. นายสิทธิชัย  แปนสุวรรณ  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นายธานินทร  บุญกอน  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางพวงรัตน  จิตรอารีย  ครูโรงเรียนหนองไผ                       กรรมการ  

๔. นายจรัสพงษ  แสงแกว  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นายสมชาย  มีกําลัง   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๖. นางรุงนภา  โรจนบุรานนท  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๗. นางสาวรัตติยา  คําโฉม    ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑..๗ การแขงขันละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕-๒๐ คน  

๑. นางเครือวัลลิ์  อยูเย็น   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางลดาวัลย  พิรุนสุนทร  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นายชาญณรงค  บุญจิตร  ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นายนิรุตต  มูลสี    ครูโรงเรียนหนองไผ              กรรมการ  

๕. นายพิพัฒน  สนุนดี   ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๘ การแขงขันละครประวัติศาสตร ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕-๒๐ คน  

๑. นางใจแกว  นาคขํา   ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางหนึ่งฤทัย  สวางจิตร  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค            กรรมการ  

๓. นางพิชยา  ฐิติโรจน   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๔. นายปยะวัฒน  คลังคนเกา  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นายศุภชัย  อานพรหม   ครูโรงเรียนหนองไผ               กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๙ การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

๑. นางลัดดาวัลย  ไพเราะ  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวภัทรมล  แจมทุง  ครูโรงเรียนใจจํานงศึกษา             กรรมการ  

๓. นายสมัตพงษ  ใหมนอย   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม             กรรมการ  

๔. นางญาตา  ศรีโคตร    ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม             กรรมการ 

๕. นางวนิดา  สารสิทธิ์     ครูโรงเรียนหนองไผ      กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๑.๑๐ การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

๑. นายสุทธิกาญจน  แหวนหลอ  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวจุรารัตน   เหมือนพรม  ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม            กรรมการ  

๓. นายสุวรรณ ทองตาม   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

 



๑๔ 
 

ราง 

๔. นายพงศธร พรมวัง   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นางมณี  ดวงนิล   ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๒.๑.๑๑ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นางกรรณิการ  หัสนัย   ครูโรงเรียนหนองไผ                     ประธานกรรมการ  

๒. นางพูนทรัพย ภูผันผิน   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางธนาศรี  กอนทอง   ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางสาวสรวีย  ฟกทอง   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๕. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ  

๑๒.๑.๑๒ การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางดวงจิตต   บุญกาวิล  ครูโรงเรียนหนองไผ                     ประธานกรรมการ  

๒. นางอําภวัล  ไทยทา   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๓. นายประจวบ  ดาสนม   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค            กรรมการ  

๔. นางสาวศรสวรรค  แกวดํา  ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ            กรรมการ  

๕. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม      กรรมการและเลขานุกา ร 

 ๑๒.๑.๑๓ การแขงขันสวดมนตแปล ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน 

๑. พระมหาถาวร  ถาวรเมธี  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประชานิมิต          ประธานกรรมการ  

๒. นางสมจิตร  กลิ่นหอม   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ             กรรมการ  

๓. นายชัชวาลย  สายแกว   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางสาวพนมไพร  นอยเจริญ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค            กรรมการ  

๕. นายชํานาญ  สนโตแจง  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา    กรรมการและเลขานุการ  
 

 ๑๓. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   

มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระ-การเรียนรู  

สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย 

๑. นายประทีป  โตมะนิตย ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ 

๒. นายมนตรี   สําเภา ผูอํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายเจษฎ  ประกอบทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียนใจจํานงศึกษา กรรมการ 

๔. นายสมชาย  ศรีฉํ่าพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นางชัชฎา  อุดมสิทธ รองผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๖. นายเสถียรพงษ  อติจรรยานุรักษ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  

  

 

 



๑๕ 
 

ราง 

๑๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

มีหนาท่ี ตัดสินการประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  

 ๑๓.๑.๑ การแขงขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕ คน  

๑. นางสาววรรณภา  จันทรเกิน ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นางพัชนี  กองนิล ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๓. นายธนกฤต  นอยเจริญ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๔. นายสหสรรศ  เอมศรี ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางสาวพันทิพา  จันทรแสงศรี ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๖. นายไตรทิพย  เขียวดี ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๗. นายบุญเยี่ยม  วงษทํามา ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๘. นางอําไพพรรณ  บํารุงนอก ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑.๒ การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นายมาโนช  ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายหนึ่ง ประตาพะโย  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 

๓. นายประพันธ  สวนทอง   ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม กรรมการ 

๔. นายเสนหศักด  วุฒิวงษ ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๕. นายมลธิลักษณ  ฤทธิ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ กรรมการ 

๖. นางสาวรัชนี  หลอแหลม ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๗. นายมานพ  ศรีหา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑.๓ การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางคําพัน  หินแกว ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายประมินทร  ศรีบุรินทร   ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม กรรมการ 

๓. นายอนุพงษ   สีสัตยซ่ือ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 

๔. วาท่ีรอยตรีสุริยัน  เปยมคลัง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๕. นางสาวนิลุบล  สุนันทธาดา ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 

๖. สิบเอกสมชาย  เท่ียงดี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๑๔. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มีหนาท่ี  อํานวย 

ความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ประกอบดวย 

๑. นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก ผูอํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ประธานกรรมการ 

๒. นายพัชริน  ภูชัย ผูอํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นางจิระประภา  ไพรเพชรศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนปาลพันธุวิทยา กรรมการ 

๔. นายคําภาสน   บุญเติม รองผูอํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 



๑๖ 
 

ราง 

๕. นายสุเมธ   จงใจม่ัน รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๖. นายธงชัย  เมืองทอง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๗. นางอัมพันธ  สารเดช ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๑๔.๑. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มีหนาท่ี  ตัดสิน 

การประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  

 สาระทัศนศิลป 

 ๑๔.๑.๑ การแขงขันรวม”ศิลปสรางสรรค” ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

 ๑๔.๑.๒ การแขงขันรวม”ศิลปสรางสรรค” ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๓ การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔ การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕ การแขงขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๖ การแขงขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔.-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  
 

๑. นายพิพัฒน  ตันติพันธพิพัฒน ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายธีระวัฒน  พันธแสง ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นายวิชัย  แกวสุขศรี ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๔. จ.ส.อ.มารุต  เหมือนอินทร ครูโรงเรียนเซนตกาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 

๕. วาท่ีรอยตรีธีรพันธ  พรําขุนทด 

๖. นายสมบัติ  วิทะอาจ 

ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ 

นศ. ฝกประสบการณโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

กรรมการ 

กรรมการ 

๗. นางอัมพันธ   สารเดช ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
 

 ๑๔.๑..๗ การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๘ การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

 ๑๔.๑.๙ การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

 ๑๔.๑.๑๐ การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๑๑ การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๑๒ การแขงขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

 ๑๔.๑.๑๓ การแขงขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  
 

๑. นายพีรศิษย  สิงหโสภา ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นายทีปกร  อางบุญตา ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๓. นายถวัลย  ภักดีจันทร ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๔. นางสุภาภรณ  จันทรกลั่น ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๕. นายธีรพงษ  วงษสะอาด ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๖. นางสาวสุพัชรี  พานิเทศ  ครูโรงเรียนปาลพันธวิทยา กรรมการ 



๑๗ 
 

ราง 

๗. นายไพโรจน  กองกี  

๘. นายสมบัติ   วิทะอาจ    

ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา 

นศ. ฝกประสบการณโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

กรรมการ 

กรรมการ 

๙. นายกมล  ศรีแกว ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ  กรรมการและเลขานุการ 

 สาระดนตรี 

 ๑๔.๑.๑๔ การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๑๕ การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖  (ไมมีผูเขาแขงขัน)  

 ๑๔.๑.๑๖ การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๑๗ การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.๔-ม.๖   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๑๘ การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๑๙ การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.๔-ม.๖   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๒๐ การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๒๑ การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.๔-ม.๖   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๒๒ การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๒๓ การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.๔-ม.๖  

 ๑๔.๑.๒๔ การแขงขันเดี่ยวซออู ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๒๕ การแขงขันเดี่ยวซออู ม.๔-ม.๖   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๒๖ การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.๑-ม.๓   

 ๑๔.๑.๒๗ การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.๔-ม.๖  

 ๑๔.๑.๒๘ การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๒๙ การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ม.๔-ม.๖   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๓๐ การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ม.๑-ม.๓  

 ๑๔.๑.๓๑ การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ม.๔-ม.๖  

 ๑๔.๑.๓๒ การแขงขันขับรองเพลงไทย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๓๓ การแขงขันขับรองเพลงไทย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

  ๑๔.๑.๓๔ การแขงขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๙ คน 

 ๑๔.๑.๓๕ การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเดี่ยว ม.๑-ม.๖ ประเภท ทีม ๑๕ คน  

 ๑๔.๑.๓๖ การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๒ คน   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๓๗ การแขงขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ ประเภท ทีม  ๒๑ คน   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

๑. นายสุเทพ  ปราบวิไล รองผูอํานวยการโรงเรียนบานราหุล ประธานกรรมการ 

๒. นายชูศักดิ์  วงศโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน กรรมการ 

๓. นายสําเนา  หม่ืนชนะ ครูโรงเรียนบานคลองกรวด กรรมการ 

๔. นายอภิชาติ  ปองชาลี ครูโรงเรียนบานโปงบุญเจริญ กรรมการ 

๕. นายกตัญู  บุญดิษฐ 

๖. วาท่ีรอยโทวีระพงษ  ยาวะระ               

ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 

ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 



๑๘ 
 

ราง 

  

 ๑๔.๑.๓๘ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม  ๖  คน 

 ๑๔.๑.๓๙  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม  ๖  คน 

 ๑๔.๑.๔๐  การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๔๐ คน  (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๔.๑.๔๑  การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๔๐ คน 

 ๑๔.๑.๔๒ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

 ๑๔.๑.๔๓ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔๔ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔๕ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔๖ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔๗ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔๘ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๔๙ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

 ๑๔.๑.๕๐ การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๑ การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๒ การแขงขันขับรองเพลงสากล หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๓ การแขงขันขับรองเพลงสากล หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๔ การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๕ การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๖ การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๗ การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๔.๑.๕๘ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม  ๔๐ คน   

 ๑๔.๑.๕๙ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม  ๔๐ คน   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 
 

๑. นายไพฑูรย  กวยทองเปลว ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายชินกร  โสมภา ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นายไพโรจน  ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๔. นายชาญชัย ฉิมมี ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๕. นายวิษณุ  ทองจันทร ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๖. นายจรัสพงษ  แสงแกว ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๗. นายทองสุข  ศรีปน ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ กรรมการ 

๘. นายธงชัย  เมืองทอง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๙. นายวุฒิศักดิ์  กะตะศิลา ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๑๐. วาท่ีรอยตรีจักรกฤษ  ยาวะระ        ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 



๑๙ 
 

ราง 

๑๑. วาท่ีรอยโทวีระพงษ  ยาวะระ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  

 สาระนาฏศิลป 

 ๑๔.๑.๖๐ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๐ คน   

 ๑๔.๑.๖๑ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน  

 ๑๔.๑.๖๒ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๒ คน   

 ๑๔.๑.๖๓ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๒ คน  

 ๑๔.๑.๖๔ การแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๒ คน  

 ๑๔.๑.๖๕ การแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๒ คน  

 ๑๔.๑.๖๖  การแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๖ คน 

 ๑๔.๑.๖๗  การแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๖ คน  
 

๑. นายพรศักดิ์  ศรีพุม ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นายอธิป  มีชนะ  ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม กรรมการ 

๓. นางสาวอภิญญา  ยอดวิเศษ  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๔. นายธนกฤต  ชินโพธิ ์  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการ 

๕. นายประยูร  อินทมาตร ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๖. นางสาวชมพูนุช  หลาประเสริฐ 

๗. นายอรรถวุฒิ  แสงบดี 

ครูโรงเรียนใจจํานงศึกษา 

ครูโรงเรียนบุญญรักษวรานุสรณ  

กรรมการ 

กรรมการ 

๘. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๙. นายณัฏฐสันต  ประดับศิลป ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 
  

   ๑๔.๑.๖๘ การแขงขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน  

 ๑๔.๑.๖๙ การแขงขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นายไพฑูรย  กวยทองเปลว ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายเสกสรร จันทรโชติ ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๓. นายประยูร  อินทมาตร ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๔. นางอัมพันธ  สารเดช ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม                       กรรมการ 

๕. วาท่ีรอยโทวีระพงษ  ยาวะระ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขนุการ 

    

 ๑๕. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระ-  

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

๑. นายเวียงชัย  สิริบริรักษ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอรัง ประธานกรรมการ 

๒. นายอิศรา  วิทยานนท ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยานนทศึกษา รองประธานกรรมการ 



๒๐ 
 

ราง 

๓. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสมคิด  ชอุม ผูอํานวยการโรงเรียนสัมพันธวิทยา กรรมการ 

๕. นางสาวชุลี  ยูงทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๖. นางสาวนัตทยา  ทองงาม รองผูอํานวยการโรงเรียนบานบอรัง กรรมการ 

๗. นายวสันต   ทองกลีบ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   มี

หนาท่ี ตัดสินการประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  
 

 การงานอาชีพ 

 ๑๕.๑.๑ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

 ๑๕.๑.๒ การแขงขันจักสานไมไผ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นายอนันต  รอดเกตุ   ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นายชูชาติ  กลิ่นโกสุม    ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม               กรรมการ  

๓. นายสายัณห  ออนตา   ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางสาวไพรัตน  บุญแจง  ครูโรงเรียนสัมพันธวิทยา             กรรมการ  

๕. นายพงษสิทธิ์  ศิริพัฒน  ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๓  การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

 ๑๕.๑.๔ การแขงขันจักสานไมไผ ม.๔-ม.๖  ประเภททีม ๓ คน  

๑. นายสุรินทร  บุญสุภากุล  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา           ประธานกรรมการ  

๒. วาท่ี ร.ต.ณรงคศักดิ์  บุญใสยัง  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๓. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๔. นายสมพร  ทวนไกรพล  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม            กรรมการ  

๕. นายชูชาติ  แสงภูพาท   ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๕ การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๖ คน  

 ๑๕.๑.๖ การแขงขันการแกะสลักผักผลไม  ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางมยุรา  แจมวงษ   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวไพระพงษ  ทาปอง   ครูโรงเรียนใจจํานงศึกษา              กรรมการ  

๓. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา             กรรมการ  

๔. นางสาวฤทัยรัตน  วงษเพ็ญ  ครูโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา                       กรรมการ  

๕. นางนันทิญา  แสงทิม   ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม            กรรมการ  

๖. นางเยาวลักษณ  ชางไม   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๗ การแขงขันประดิษฐบายสีสูขวัญ ม.๔-ม.๖ ประเภททีมไมเกิน ๖ คน  

 ๑๕.๑.๘ การแขงขันการแกะสลักผักผลไม  ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางเยาวลักษณ  ชางไม  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ  



๒๑ 
 

ราง 

๒. นายสุขสันต  ชัยแสนฤทธิ์  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม             กรรมการ  

๓. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๙ การแขงขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน    (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๕.๑.๑๐ การแขงขันการทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางนุชนารถ  ธํารงศิริ   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นายรัตนธร  พรหมดี   ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม            กรรมการ  

๓. นายยุทธนา  นาอุดม   ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๑๑ การแขงขันการแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

 ๑๕.๑.๑๒ การแขงขันการทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางสุกัญญา  ตันติวโรดม  ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นางลักษมี  กามล   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๓. นางมารศรี  ตะกรุดแจม  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๑๓ การแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๑-ม.๓ 

ประเภททีม ๓ คน 

 ๑๕.๑.๑๔ การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๔-ม.๖  

ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางเพียงเพ็ญ  คนธาร   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางแสงมณี  แกนนาค   ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางสมจิตร  กลิ่นหอม   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕.๑.๑๕ การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  

 ๑๕.๑.๑๖ การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางนรินทร  กุญแจทอง  ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นางสมบุญ  ทองจันทนาม  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๓. นางบุปผา  เต็งวงศเดิม  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๔. นางมนสิชา  สิทธิสุข   ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นายวัลลภ  จุลโลบล   ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๑๗ การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นายสุพจน  ทองหลอ   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค           ประธานกรรมการ  

๒. นายธัญญา  เกิดลอย     ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางสาวนวลนภา นามไพร  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๔. นายสมศักดิ์  ชัยรัตน   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นางสาวพรทิพย  ดวงธิ   ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  

 

 



๒๒ 
 

ราง 

 ๑๕.๑.๑๘  การแขงขันการจัดสวนแกวม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นายชูชาติ  แสงภูพาท   ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นายสาคร  เปาใจสุข   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๓. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม             กรรมการ  

๔. นายนพพร  กองแกว   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๕. นายสุพจน  ทองหลอ   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค    กรรมการและเลขานุการ  
 

 งานคอมพิวเตอร 

 ๑๕.๑.๑๙ การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมช่ัน (๒ D Animation) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค                    ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวรสรินทร  จันทรา  ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๓. รท. รัตนะ  สุคนธมาน   ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ            กรรมการ  

๔. นางสาวสุนิศา  อุดมเดช    ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม            กรรมการ  

๕. นางสาวเบญจมาศ ทองนุม  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๒๐ การแขงขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

 ๑๕.๑.๒๑ การแขงขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นางสาวสุภาพร  กรณแกว  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นายนิกร   หลานอย   ครูโรงเรียนหนองไผ                      กรรมการ  

๓. นายภาคภูมิ  ลอดทอน   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ             กรรมการ  

๔. นายปยพงษ  บุลนิล   ครูโรงเรียนบานบอรัง             กรรมการ  

๕. นายมานะชัย  อุดมเดช  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๒๒ การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน  

 ๑๕.๑.๒๓ การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นางเนตรนภา หนอนาง  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา           ประธานกรรมการ  

๒. นายเมธา  มวงมุกข   ครูโรงเรียนวังใหญวทิยาคม            กรรมการ  

๓. นางสาวอรทัย  มุทาพร  ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางสาวเพ็ญนภา  มานตา  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค                     กรรมการ 

๕. นางสาววีรนุช  หลานอย  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๒๔ การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ( E-book) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยว  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางเปรมฤดี  มีสนุน   ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม            กรรมการ  

๓. นางสาวชาลิณี  จิตรแกว  ครูโรงเรียนสัมพันธวิทยา             กรรมการ  

๔. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ                     กรรมการ  

๕. นายกฤตยชน  คลิกคลาย  ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  
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 ๑๕.๑.๒๕ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นายธีรวัฒน  พันธแสง   ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ  

๓. นายทีมเขตต  วจีอรุโณทัย  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางรุงนภา  โรจนบุรานนท  ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๕. นางสาวพิกุล  ขวัญสูตร       ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๒๖ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นายพงษศักดิ์  ม่ันหมาย  ครูโรงเรียนหนองไผ            ประธานกรรมการ  

๒. นายกฤษณะ  สาลีผล   ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ            กรรมการ  

๓. นางสาวนงนุตร  โสภาพันธ  ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นางสาวสริตา  วิทยา   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค            กรรมการ  

๕. นางนภาพร  แสงแกว   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๒๗ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท  Web Editor ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางสาวปนเงิน  ทาสุวรรณ  ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม           ประธานกรรมการ 

๒. นายทีมเขตต  วจีอรุโณทัย  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการ  

๓. นายชานนท  คงรวยทรัพย  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๔. นางนวลปรางค  ขอสูงเนิน  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค            กรรมการ  

๕. นางสาวเกศราวดี  เจริญสวาง  ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕.๑.๒๘ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางสาวสุธางศุรัตน  ออนขํา  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม             ประธานกรรมการ 

๒. นายจักรพงษ  เมฆเจริญทรัพย  ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม            กรรมการ  

๓. นายเมธา  มวงมุขก   ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม            กรรมการ  

๔. นายภาคภูมิ  ลอดทอน   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ             กรรมการ  

๕. นายไพโรจน  เดชะรัตนางกูร  ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๒๙ การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค           ประธานกรรมการ  

๒. นายบุญมี  มุคสิงห   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ 

๓. นายณัฐกานต  เพชรนิล  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ            กรรมการ 

๔. นายปยะพงษ  บุญนิล   ครูโรงเรียนบานบอรัง             กรรมการ 

๕. นายสาธาร  รวบรัด   ครูโรงเรียนหนองไผ     กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๓๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 

 ๑๕.๑.๓๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  

๑. นางอรอุมา  ลักษณะทอง  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ           ประธานกรรมการ  

๒. นายทีมเขตต  วจีอรุโณทัย  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม           กรรมการ  
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๓. นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห    ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม           กรรมการ  

๔. นายบุญมี  มุคสิงห   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา           กรรมการ  

๕. นางสาวสุธางศุรัตน  ออนขํา  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๕.๑.๓๒ การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน  

๑. นางลําแพน  พูกันงาม   ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ  

๒. นางทาริภา  วงษแกว   ครูโรงเรียนหนองไผ             กรรมการ  

๓. นายชานนท  คงรวยทรัพย  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา            กรรมการ  

๔. นายมนตรี  นุชขํา   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม            กรรมการ  

๕. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ    กรรมการและเลขานุการ  
 

 หุนยนต  

 ๑๕.๑.๓๓ การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 

 ๑๕.๑.๓๔ การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

 ๑๕.๑.๓๓ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 

 ๑๕.๑.๓๔ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นายวรณัฐ  หมีทอง   ครูโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค          ประธานกรรมการ 

๒. นายเทเวศร  มวงพลับ  ครูโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค           กรรมการ 

๓. นายสดใส  แกวประสงค  ครูโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค                    กรรมการ 

๔. นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห       ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม                                    กรรมการ 

๕. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุม     ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีหนาท่ี   

อํานวยความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 

๑. นายขวัญ  สุกใสเมือง ผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุภานัน  ศิวิแวน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรบูรณการเดนฮิลล รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวพานี  นิลเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตกาเบรียลสันติพัฒนา                                       กรรมการ    

๔. นายสราวุธ  ศิริสุขประเสริฐ รองผูอํานวยการโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ    

๕. นางศิรินาฏ   สังขธูป ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    
  

 ๑๖.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   มีหนาท่ี ตัดสิน

การประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้  

 ๑๖.๑.๑ การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางประภาพรรณ  ชอดริ   ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นางชลดา  ชินพัชรธรรม                ครูโรงเรียนหนองไผ         กรรมการ 

๓. นายสมเกียรติ  คําพิมพปด ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ  กรรมการ 
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๔. Mr. Impraim John Totti             ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม                                           กรรมการ 

๕. นางศรีวรรณ  แกวทองดี  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๒ การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางสาววิรัตน  คําเขียน ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุคนธญา  ปนปน ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นายธงศักดิ์  ศรีธาตุ ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. Mr. Ababio George ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางทับทิม  ผาสระคู ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๓ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

๑. นางวัชรินทร  อุไรพันธุ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชนีกร  ตาลเพชร ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นางสาวชนัญชิดา  พิลา ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสาววิภาพร  ซาทอง         

๕. นางชลธิชา  มาบกลาง 

ครูโรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม 

ครูโรงเรียนสัมพันธวิทยา 

กรรมการ 

กรรมการ 

๖. นางสาวโยธกา  เกตุเอ่ียม ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ กรรมการ 

๗. นางรมณ  ชมชื่น ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๔ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางศิรินาฏ  สังขธูป ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางคําพรอย  สุวรรณรอ ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นางสาวอัญญารัตน  เสี้ยวกระแสร ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๔. นางกาญจนา  พิมลา ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๕. วาท่ีรอยตรีหญิงวิวัฒนา  ศรีวิไล                ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม   กรรมการ 

๖. Mr. Alyssa  Patterson ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๗. นางวนิดา  ตรีภาค ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๕ การแขงขันการเลานิทาน ( story Telling) ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางสาวปยพร  ยะตัน ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอมรรัตน  กองสู ครูโรงเรียนทาดวงพิทยาคม กรรมการ 

๓. นางอมรรัตน ชะโยมชัย ครูโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. Miss Gigi Jean P. Montes ครูโรงเรียนเซนตกาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 

๕. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กลา ครูโรงเรียนหนองไผ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๖ การแขงขันการเลานิทาน ( story Telling) ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางสมฤดี  สุทธิหลวง  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางเพลินทิพย  โลหสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นางปาลิกา  ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 
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๔. Mr. John Wesley Praiswater     ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม                                          กรรมการ 

๕. นางจินตนา  บุญแทง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๗ การแขงขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางลัดดา  โสพิมพา ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางวนัสยา  ยิ้มนอย ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. Miss Royanne  Torres ครูโรงเรียนเซนตกาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 

๔. Mr. Sawyer  Craig Olson ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๕. นางสาวลําเทียน  ผิวหลอ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๘ การแขงขัน Multi Skills Competition ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางกรรณิการ  ศรีจันดา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตติมา  เตมินทร ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 

๓. นางสุนันทา  ปนแกว ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๔.  Miss Omega, Jovelyn lauron ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 

๕. นางสุดตา  ไทยเท่ียง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๙ การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ ( Skit) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน 

๑. นาสาวชาริณา  ศรีเหรา ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. Mr. Keyran  Hallett  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๓. นางทองใส  เขียวดี ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๔. นางสาววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางสาวประพิศ  ศรีสมัคร ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๑๐ การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ ( Skit) ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน 

๑. นางสาวโสภา  ดอนตุมไพร ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 

๒. นางกอบกูล  ศรีคํามี ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 

๓. นางนาฎอนงค  ตาลสุก ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๔. Miss Ocares, Maritel Danlag ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 

๕. นางสาวอรอุมา  เกษามูล ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๑๑ การแขงขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางศิรินาฏ  สังขธูป ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม         ประธานกรรมการ 

๒. นายโชติวัฒน  สภา ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา                  กรรมการ 

๓. นางสาวดลจันทร  พรชยอนันต ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๑๒ การแขงขันการพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

๑. นางสาวทัศนีย  ทองศรี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. Miss Liu Ying                ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นางลักษมี  กามล ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๖.๑.๑๓ การแขงขันการพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว  

๑. นางสาวทัศนีย  ทองศรี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. Miss Jiang  Lingzhi ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นางลักษมี  กามล ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๑๖.๑.๑๔ การแขงขันการพูดภาษาญ่ีปุน ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว  

 ๑๖.๑.๑๕ การแขงขันการพูดภาษาญ่ีปุน ม.๔-ม.๖  ประเภทเดี่ยว  

๑. นางสาวกิตติยาภรณ  พรหมโฉม ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปฐมา  พงษสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ กรรมการ 

๓. นางดุษฎี  ทองกลีบ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๑๖ การแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางอนุรักษ  รอดเกตุ ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิด  ใบบัว ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๓. นางกาญจนา คุยตวน ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 

๔. นายจําลอง ขาวอุบล ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค กรรมการ 

๕. นางสาวนงลักษณ  กงแซ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๖. นางเสาวนีย  ไชยจารีย ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๗. นางสาวประพันธ  สีทอนสุด ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๑.๑๗ การแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางวรรณนภัสร  เทียนสีมวง ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม     ประธานกรรมการ 

๒. นางเสาวณีย  ไชยจารีย ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นางนิภา  หินสุภาพ ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๔. นางสาวธารทิพย  สําริดเปยม ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๕. นางจินตนา  บุญแทง  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๖. Miss Repolido, Lovelyn Shena Macion ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 

๗. นางสาวดลจันทร  พรชยอนันต ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก  

เสนอแนะ ใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย  
 

 

๑. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผูอํานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุพา  แซสัว ผูอํานวยการโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา กรรมการ 

๔. นายอรรถพงษ  อินตะวงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๕. นายประวัฒ   พันธอาทิตย ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



๒๘ 
 

ราง 

 ๑๗.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีหนาท่ี ตัดสินการประกวด 

แขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑๗.๑.๑ การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๘ คน 

 

 

 

 

 

 

๑๗.๑.๒ การแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๖ คน 

 

 ๑๗.๑.๓ การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๐ คน   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 ๑๗.๑.๔ การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน  

 ๑๗.๑.๕ การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ม.๑-ม.๓ ประเภททีม  ๕ คน   (ไมมีผูเขาแขงขัน) 

 

 

 ๑๗.๑.๖ การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา ม.๔-ม.๖ ประเภททีม  ๕ คน 

 ๑๗.๑.๗ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางสุระพี  อาคมคง ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุภาวดี  บัวทอง ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 

๓. นางสาวภาวิรัตน  บุญจันทร ครูโรงเรียนสัมพันธวิทยา กรรมการ 

๔. นางรสสุคนธ  ปาลพันธ ครูโรงเรียนบุญญรักษวรานุสรณ กรรมการ 

๕. นางสายรุง  นิลมูล ครูโรงเรียนหนองไผ       กรรมการ 

๖. นางสาวนิตยา  ชาตินันท                ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภโชค  เขงแกว                     ผูอํานวยการโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายประวิทย  จีระสัญญาณสกุล ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๔. นายมงคล  ออนศรี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๕. นายธาตรี  จันทรเรือง ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นายศุภโชค  เขงแกว                     ผูอํานวยการโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๒. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

๓. นายประวิทย  จิระสัญญาณสกุล ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 

๔. นายธัญญา  เกิดลอย ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม กรรมการ 

๕. นายยุทธนา  นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นายอรรถพงษ  อินตะวงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 

๒. นางดวงจิต  บุญกาวิน ครูโรงเรียนหนองไผ กรรมการ 

๓. นายประสิทธิ์  ภูทอง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 

๔. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



๒๙ 
 

ราง 

 ๑๗.๑.๘ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางกุลปราณีต  คงเกิด ครูโรงเรียนหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นางสุมาลี  ดํารงพันธ ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการ 

๓. นางอาภาพร  บุญเติม ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 

๔. นางสาวปญจลักษณ  เมฆเจริญทรัพย ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม กรรมการ 

๕. นางชมัยพร  ตระกรุดเพ็ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๗.๑.๙ การประกวดยุวบรรณารักษสงเริมการอาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางอนุช  มนตรี ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 

๒. นางปรียาลักษณ  จันทรคํา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 

๓. นางสาวเยาวเรศ  ราชดี ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๑.๑๐ การประกวดยุวบรรณารักษสงเริมการอาน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางอนุช  มนตรี ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 

๒. นางปรียาลักษณ  จันทรคํา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 

๓. นางสาวเยาวเรศ  ราชดี ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

   

 ๑๘.  คณะกรรมการอํานวยการการแขงขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)   มีหนาท่ี   

อํานวยความสะดวก เสนอแนะใหคําปรึกษา แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการแขงขันทักษะการศึกษาพิเศษ  

(โรงเรียนเรียนรวม)  ประกอบดวย 

๑. นายศุภโชค   เขงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม               ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตราภรณ  โกบุตร รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม         รองประธานกรรมการ 

๓. นางอาภาพร  บุญเติม ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม                                           กรรมการ 

๔. นางเปรมฤดี  มีสนุน ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม                                                                     กรรมการ 

๕. นางมะลิ  ทุยไธสง  ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ                                                                   กรรมการ 

๖. นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา                                                   กรรมการ 

๗. นางเพลิน  แกวสุข  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะภาษาไทย (โรงเรียนเรียนรวม) มีหนาท่ี ตัดสินการ

ประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๘.๑.๑  การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นางอาภาพร  บุญเติม โรงเรียนซับบอนวิทยาคม               ประธานกรรมการ 

๒. นางนิตยา  ชาตินันท โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  กรรมการ 

๓. นางพรทนา  คงแท  ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๘.๑.๒  การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว 



๓๐ 
 

ราง 

๑๘.๑.๓  การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-๓  

ประเภททีม ๓ คน 

๑. นางลออ  เกตุขุนทด โรงเรียนซับบอนวิทยาคม                   ประธานกรรมการ 

๒. นายปยะวัฒน  คลังคนเกา โรงเรียนนาสนุนวิทยาคม  กรรมการ 

๓. นางสุนันท  คุยตวน  ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะคณิตศาสตร (โรงเรียนเรียนรวม) มีหนาท่ี ตัดสินการ

ประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้ 

  ๑๙.๑.๑  การแขงขันศาสตรคณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-๓  

ประเภททีม ๒ คน     

๑. นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ โรงเรียนเพชรละครวิทยา                   ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฐพงศ  ออนสุด โรงเรียนหนองไผ  กรรมการ 

๓. นางสาวรุงตะวัน  บัวดอก  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๐.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะศิลปะ  (โรงเรียนเรียนรวม) มีหนาท่ี ตัดสินการประกวด

แขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้   

๒๐.๑.๑  การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว 

๑. นายอรรถพงษ  อินตะวงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ             ประธานกรรมการ 

๒. นายเกรียงศักดิ์  สังขบัวแกว โรงเรียนนาสนุนวิทยาคม  กรรมการ 

๓. นางเพลิน  แกวสุข  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (โรงเรียนเรียนรวม) มี

หนาท่ี ตัดสินการประกวดแขงขัน บันทึกและรายงานผลการแขงขันในแบบสรุปแตละกิจกรรม ดังนี้    

  ๒๑.๑.๑  การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-๖  

ประเภททีม ๒ คน 

๑. นางจิตราภรณ  โกบุตร  รองผูอํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม           ประธานกรรมการ 

๒. นางเยาวลักษณ  ชางไม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  กรรมการ 

๓. นางเปรมฤดี  มีสนุน  ครูโรงเรียนนาสนุนวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

  

 

๑. นางอาภาพร  บุญเติม โรงเรียนซับบอนวิทยาคม               ประธานกรรมการ 

๒. นางนิตยา  ชาตินันท โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  กรรมการ 

๓. นางพรทนา  คงแท  ครูโรงเรียนวังใหญวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 



๓๑ 
 

ราง 

 

 

 

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือดําเนินการจัดการประกวด 

แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๔ ประจําป ๒๕๕๗ “ศิลปหัตถกรรม นําศักยภาพเด็กไทย กาวไกลสูอาเซียน” 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุม ๓ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม

วัตถุประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

          ประกาศ ณ วันท่ี        ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

                                                  

                                                              (นายพิทยา   ไชยมงคล) 

             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐             


