๑

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๔ ประจาปี ๒๕๕๗
“ศิลปหัตถกรรม นาศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุ่ม ๓
........................................................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ มอบหมายให้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
จัดการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจาปี ๒๕๕๗
“ศิลปหัตถกรรม นาศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุ่ม ๓
ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตพื้นที่อาเภอหนองไผ่ อาเภอบึงสามพัน อาเภอวิเชียรบุรี และอาเภอศรีเทพ โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จานวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชน จานวน ๑๔ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขยายโอกาส) จานวน ๑
โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจานวน ๓๒ โรงเรียน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทักษะด้านวิชาชีพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ความสามารถ โดยดาเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจาปี ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑. นายพิทยา ไชยมงคล
ผู้อานวยการ สพม. ๔๐
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ
รองผู้อานวยการ สพม. ๔๐
รองประธานกรรมการ
๓. นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์
รองผู้อานวยการ สพม. ๔๐
รองประธานกรรมการ
๔. นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์
รองผู้อานวยการ สพม. ๔๐
รองประธานกรรมการ
๕. ผู้อานวยการโรงเรียนทุกสังกัดในกลุ่ม ๓
กรรมการ
๖. นายธานี ชาตินันทน์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๗. นางปนรรฐพร เกสรทอง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๘. นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์
ผู้อานวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๙. นายอาคม วิทยเขตปภา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๑๐. นางอาทิตยา ปัญญา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
๑๑. นางสุวรรณา วรทล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑๒. นายสมชาย คาเมือง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๑๓. นางเบญจวรรณ สิงห์โต
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๑๔. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๑๕. นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ดาเนินการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นายจีระ ทัศนศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
รองประธานกรรมการ
๓. นายประเสริฐ ชานาญพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นายธนัญชัย พรหมภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายขวัญ สุกใสเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๖. นายประทีป โตมะนิตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๗. นายวรจักร์ มั่นคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๘. นายวีระพงษ์ เหง้าสา
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ
๙. นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๑๑. นายสุวรรณชัย พรหมศร
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๑๒. นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๑๓. นายพัชริน ภูช่ ัย
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๑๔. นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๑๕. นายศุภโชค เข่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๑๖. นายมนตรี สาเภา
ผู้อานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๑๗. นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๑๘. นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง
กรรมการ
๑๙. นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
ผู้อานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๒๐. นางทัศณี โชติกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนโชติวิทยา
กรรมการ
๒๑. นางสาวชูกมล อาจมังกร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
กรรมการ
๒๒. นางศรีสมนึก กาญจนอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๒๓. นายสมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
๒๔. นางสาวสุภานัน ศิวิแว่น
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์
กรรมการ
๒๕. นายเจษฎ์ ประกอบทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนใจจานงศึกษา
กรรมการ
๒๖. นางกฤษณา แก้วดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๒๗. นางจิระประภา ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา
กรรมการ
๒๘. นายอิศรา วิทยานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
กรรมการ
๒๙. นางสาวพานี นิลเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
กรรมการ
๓๐. นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๓๑. นางยุพา แซ่สัว
ผู้อานวยการโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
กรรมการ
๓๒. นายสิทธิโชค ทองโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๓๓. นางจิตราภรณ์ โกบุตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๓๔. นายวิทูรย์ เกิดแพร่
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๓๕. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ราเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๖. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘. นางศิริพร จุลฬา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓
๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ดาเนินการประสานงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นายจีระ ทัศนศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายประเสริฐ ชานาญพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๔. นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๕. นางศรีสมนึก กาญจนอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๖. นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
ผู้อานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๗. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ราเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ดาเนินการจัดสถานที่การแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นายประทีป โตมะนิตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ
ประธานกรรมการ
๒. นายธนัญชัย พรหมภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายคาภาสน์ บุญเติม
รองผู้อานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสมชาย ศรีฉ่าพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นายสราวุธ ศิริสุขประเสริฐ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๖. นายสาคร เป้าใจสุข
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๗. นายวสันต์ ทองกลีบ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางจิตราภรณ์ โกบุตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ดาเนินการตามขั้นตอนกาหนดการ พิธีเปิด พิธีปิด ประกอบด้วย
๑. นายวรจักร์ มั่นคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวรรณชัย พรหมศร
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นายสุเมธ จงใจมั่น
รองผู้อานวยการครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๖. นายเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๗. นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับการจัดสรรบริหารการเงิน การรับ-การ
จ่าย ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการและสรุปการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย
๑. นายขวัญ สุกใสเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นายไกรโรจน์ สิงห์สถิตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิตราภรณ์ โกบุตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสุทิน ศรีมูล
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางศิริพร อุดมรัตน์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๖. นายสิทธิโชค ทองโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดาเนินการจัดทาป้ายไวนิล ป้ายเวที และประชาสัมพันธ์
ตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. นายสุวรรณชัย พรหมศร
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ

๔
๔. นางสมบูรณ์ สิงหรา
๕. นางอารีวรรณ ศรียา
๖. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ดาเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
เพื่อรายงานต่อสพม. ๔๐ ตามลาดับ ประกอบด้วย
๑. นายวีระพงษ์ เหง้าสา
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพัชริน ภู่ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเฉียงพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายมนตรี สาเภา
ผู้อานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๔. นางศรีสมนึก กาญจนอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวสุภานัน ศิวิแว่น
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์
กรรมการ
๖. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ราเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๗. นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางศิริภรณ์ จุลฬา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๙. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าที่ อานวย
ความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นายวรจักร์ มั่นคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางทัศณี โชติกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนโชติวิทยา
กรรมการ
๔. นางกฤษณา แก้วดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๕. นางสมบูรณ์ สิงหรา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าที่ ตัดสิน
การประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๙.๑.๑ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางลออ เกตุขุนทด
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดี
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสุพิน คายุก
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๔. นางอาริษา อินจงใจ
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๕. นางสาวเจริญ ผลฉัตร
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๒ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางลินจง จุลสายพันธ์
๒. นางเดือนแรม เปลี่ยนศรี
๓. นางสาวนิตยา ชาตินันท์
๔. นางสาวจารุดา เจริญสาร
๕. นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว

ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕
๙.๑.๓ การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางขวัญใจ ศรีบรรเทา
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางนวลนุช จันทรพิทักษ์
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเริงฤดี โสภาชัย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๔. นางพรทิพย์ ฐานเจริญ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
๕. นางสาวลัดดา โลหะทัด
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๔ การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางอรสา เสาโกมุท
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางพลับพลึง นิลเกิด
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเพ็ญศรี เมืองแมน
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๔. นายระลึก ซ้ายหนองขาม
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๕. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คา
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๕ การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางราไพ จิระสัญญาณสกุล
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางเจษฎาพร ทองโคตร
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๓. นางอรุณรัตน์ ต้นสาลี
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็ง
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๕. นางยุพาภรณ์ รุ่งจารัส
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๖ การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางฐานิตา พรชัย
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางปรารถนา แจ่มอ่วม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางสมบูรณ์ สิงหรา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางจันทร์งาม ขวัญเพ็ง
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๕. นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๗ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายไพรัช ปัดชาเขียว
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางภาวิกา นนท์ดารา
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวรัตติกาล กุศล
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๕. นางอนุศร หงษ์เวียงจันทร์
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๘ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางสาวสุปราณี สุนทรสุรยิ วงศ์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภัชชา น้อยเจริญ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๓. นายสุรพล จันทร์ศรี
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางอาภาพร บุญเติม
ครูโรงเรียนซับบอนพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวเธตยา แพทย์สิทธิ์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๙ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวอนุช มนตรี
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ

๖
๓. นายวิศณุ รื่นกมล
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๔. นายแดนชัย สิงห์สนิท
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑.๑๐ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายสมปอง ตาลเพชร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางอรพิมพ์ พรหมชุลี
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นางนนทวรรณ บุญวงศ์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๔. นางสาวดาวประกาย ตาลสุก
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวละภัย รักความซื่อ
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน้าที่ อานวย
ความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. นายประเสริฐ ชานาญพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายธนัญชัย พรหมภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายนิพนธ์ กันเจิม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
กรรมการ
๔. นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๕. นายสมชาย นอนา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๕. นางวรรณนิดา คูณแก้ว
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน้าที่ ตัดสิน
การประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๐.๑.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางอนงค์นาถ ไวยกุล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัส
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๓. นางสุมิตตา ชนะพันธ์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๔. นางดวงสมร ไกรลาศบวร
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๕. นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสุภาพ สีไพสน
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุด
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางกิติยา ผิวแตง
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๕. นางอุบลรัตน์ เกษไชย
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ทั้ง ๒ประเภท ) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางโชติรส คามา
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิริญญา ฝางแก้ว
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจพล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๔. นางสาวหนึ่งฤทัย พุ้ยชัย
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวชลดา เมืองเยาะ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๗
๑๐.๑.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ทัง้ ๒ ประเภท) ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางปคุณาณัช ทองแจ่ม
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิยดา ขุนพรหม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางสาวสุนิสา กระสายทอง
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายธวัช สุขแซว
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๕ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSPม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางณอริญ แหวนหล่อ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายชิตพล คาเทพ
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางรจนา โอภาส
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๔. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางสนธยา เทียนธูป
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๖ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSPม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางณอริญ แหวนหล่อ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนิน
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๓. นางรจนา โอภาส
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๔. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางสนธยา เทียนธูป
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๗ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสาวศิริพันธุ์ พลสนาม
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาววันนิสา คลังคนเก่า
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวสุภาพร กันปุย
ครูโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวราตรี แสวงบุญ
ครูโรงเรียนใจจานงศึกษา
กรรมการ
๖. นางสาววราพร วีรญาณวิจิตร
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๗. นางสาววนิดา คาเก่า
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๘. นางเพียงใจ คามุง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑.๘ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางนริศรา สาระชาติ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลม
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวเสาวนิตย์ ศิรวิ รินทร์
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๔. นางสาววันนิสา คลังคนเก่า
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวอรพิน ทองโคตร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๖. นางสาววิริญญา ฝางแก้ว
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๗. นางสุจิตรา จันกวด
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๘. นางทองเรี้ยน น้อยศรี
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขนุการ

๘
๑๑. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่
อานวยความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางศรีสมนึก กาญจนอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายศักรภพ นิพนธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นายธันยพงศ์ เมืองแมน
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๖. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
รองผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๗. นายมานพ คามุง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ ตัดสินการ
ประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๑.๑.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางสุวรรณา แก้วมนต์
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววีรนุช มาแก้ว
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวธิดา เพชรคง
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางอรปภา พึ่งบัว
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางจารัส เพชรภักดี
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายขวัญ ตาใจ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรือง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายทศพล สุขประสพชัย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางบุษยา นิโลบล
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายบุญเลิศ มาอยู่วัง
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจินตนา วันสาร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นางสาวนนทยา บุตรตรีสาน
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางพรพนา แก้วกาหลง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางเพ็ญประภา นาราศี
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางณัฏฐ์ฤทัย วิทยาวโรจน์กิจ
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางสาวพรนิดา กงถัน
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวพิชญานิน บัวอุไร
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวอาทิตยา จันที
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๙
๑๑.๑.๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางผุสดี กินขุนทด
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายนุชา ครองสัตย์
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวอัจฉริยา เชียงทา
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวสายลม อมฤก
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา คล้ายสีเงิน
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางธีราพร ลูกจันทร์
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายเชิต ภักดีแก้ว
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางกาฬิตา สืบศรี
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๔. นางนวลฉวี อินยันญะ
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๕. ดร.อาพาภรณ์ มั่นหมาย
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางศิริพร บัวบาน
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางรัชนี มากแก้ว
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตร
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางศิริพร อุดมรัตน์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๘ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายจานงค์ กลิ่นคาหอม
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภรา สะดา
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายปิยวัฒน์ ภูสมศรี
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวปาริชาติ สายทอง
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๕. นางภัทธมล ผลสว่าง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายวิเชียร สุทธหลวง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทร์แรม แสงกาญจนพล
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางโรจนา มาคาน
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๔. นางสาวศรสวรรค์ ศาสตร์นิยม
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
๕. นางตุลาพร กิ่งไทร
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายชานาญ คามี
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายมนูญ สิงห์คา
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอรรถพร คตสุข
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาววีรนุช มาแก้ว
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางสาวธนาวดี อินทะนอย
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๐
๑๑.๑.๑๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑๑.๑.๑๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นายวิเชียร สุทธหลวง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์ ภู่ทอง
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๔. นายไชยยันต์ ช้างทอง
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายพิชัย นิลนวล
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
หน้าที่ อานวยความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระ-การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ เหง้าสา
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
๔. นายแหลมทอง ศรีไพร
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นายวินัย สิ่วหงวน
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๖. นายเชษฐา กลิ่นเทศ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๒.๑.๑ การแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. นายปรีชา สว่างจิตต์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย มีกาลัง
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเบญจมาศ สุขเจริญ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นางยุพา นิยมศิลป์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางสาวอัมพร เกิดแสง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑.๒ การแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นายคารณ สงเคราะห์ธรรม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางอุบล กีรติการกุล
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางกุลยา อินพร
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวอลิสรา ปิตานา
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๕. นางสาววรนิษฐา จาปา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑.๓ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. นายสาราญ เวียงวิเศษ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้อง
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางสาวจินดาภา ศรีบุรินทร์
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายรชฏ แก้วเกิด
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๕. นางสัมฤทธิ์ ป้องศรี
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๑๒.๑.๔ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นายเชษฐา กลิ่นเทศ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๒. นางเสาวนีย์ ไชยจารีย์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๓. นางวนารัตน์ ราชอาจ
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
๔. นางปรารถนา บุญนาค
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๕. นางวรนุช บุญนาค
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
๑๒.๑.๕ การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๒. นางพวงรัตน์ จิตรอารี
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๓. นายธานินทร์ บุญก่อน
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
๔. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๕. นายสมชาย มีกาลัง
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
๖. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
๗. นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
๑๒.๑.๖ การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๒. นายธานินทร์ บุญก่อน
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
๓. นางพวงรัตน์ จิตรอารี
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๔. นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๕. นายสมชาย มีกาลัง
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
๖. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
๗. นางสาวรัตติยา คาโฉม
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
๑๒.๑..๗ การแข่งขันละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕-๒๐ คน
๑. นางเครือวัลลิ์ อยู่เย็น
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๒. นางลดาวัลย์ พิรุนสุนทร
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
๕. นายชาญณรงค์ บุญจิตร
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
๔. นายนิรุตต์ มูลสี
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๕. นายพิพัฒน์ สนุ่นดี
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
๑๒.๑.๘ การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕-๒๐ คน
๑. นางใจแก้ว นาคขา
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
๒. นางหนึ่งฤทัย สว่างจิตต์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
๓. นางพิชยา ฐิติโรจน์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๔. นายปิยะวัฒน์ คลังคนเก่า
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
๕. นายศุภชัย อานพรหม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๑๒.๑.๙ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางลัดดาวัลย์ ไพเราะ
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
๒. นางสาวภัทรมล แจ่มทุ่ง
ครูโรงเรียนใจจานงศึกษา
๓. นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๔. นางญาตา ศรีโคตร
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

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

๑๒
๕. นางวนิดา สารสิทธิ์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๑๒.๑.๑๐ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๒. นางสาวจุรารัตน์ เหมือนพรม
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
๓. นายสุวรรณ ทองตาม
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
๔. นายพงศธร พรมวัง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๕. นางมณี ด้วงนิล
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๑๒.๑.๑๑ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางกรรณิการ์ หัสนัย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๒. นางพูนทรัพย์ ภูผันผิน
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
๓. นางธนาศรี ก้อนทอง
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
๔. นางสาวสรวีย์ ฟักทอง
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๕. นางสาวพัชรีพร บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๑๒.๑.๑๒ การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางดวงจิต บุญกาวิน
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๒. นางอาภวัล ไชยทา
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๓. นายประจวบ ดาสนม
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
๔. นางสาวศรสวรรค์ แก้วดา
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๕. นางสาวพัชรีพร บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๑๒.๑.๑๓ การแข่งขันสวดมนต์แปล ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน
๑. พระมหาถาวร ถาวรเมธี
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประชานิมิต
๒. นางสมจิตร์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
๓. นายชัชวาลย์ สายแก้ว
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๔. นางสาวพนมไพร น้อยเจริญ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
๕. นายชานาญ สนโตแจ้ง
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา

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

๑๓. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มีหน้าที่ อานวยความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระ-การเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
๑. นายประทีป โตมะนิตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ
ประธานกรรมการ
๒. นายมนตรี สาเภา
ผู้อานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายเจษฎ์ ประกอบทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนใจจานงศึกษา
กรรมการ
๔. นายสมชาย ศรีฉ่าพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางชัชฎา อุดมสิทธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๖. นายเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๓
๑๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๓.๑.๑ การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕ คน
๑. นางสาววรรณภา จันทร์เกิน
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางพัชนี กองนิล
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายธนกฤต น้อยเจริญ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๔. นายสหสรรศ์ เอมศรี
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวพันทิพา จันทร์แสงศรี
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๖. นายไตรทิพย์ เขียวดี
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๗. นายบุญเยี่ยม วงษ์ทามา
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางอาไพพรรณ บารุงนอก
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๑.๒ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายมาโนช ทัตเศษ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายหนึ่ง ประตาทะโย
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายประพันธ์ สวนทอง
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๔. นายเสน่ห์ศักด์ วุฒิวงษ์
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๕. นายมลธิลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๖. นางสาวรัชนี หล่อแหลม
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๗. นายมานพ ศรีหา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๑.๓ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางคาพัน หินแก้ว
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อ
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน เปี่ยมคลัง
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๕. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดา
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๖. สิบเอกสมชาย เที่ยงดี
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีหน้าที่ อานวย
ความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประกอบด้วย
๑. นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายพัชริน ภู่ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิระประภา ไพรเพชรศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา
กรรมการ
๔. นายคาภาสน์ บุญเติม
รองผู้อานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายสุเมธ จงใจมั่น
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๖. นายธงชัย เมืองทอง
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๗. นางอัมพันธ์ สารเดช
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
๑๔.๑. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีหน้าที่ ตัดสิน
การประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
สาระทัศนศิลป์
๑๔.๑.๑ การแข่งขันรวม”ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๒ การแข่งขันรวม”ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕ การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๖ การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔.-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๗ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๘ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๙ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑๔.๑.๑๐ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๑๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๑๒ การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑๔.๑.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายกมล ศรีแก้ว
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายทีปกร อ่างบุญตา
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๕. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่น
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๖. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาด
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๗. นางสาวสุพัชรี พานิเทศ
ครูโรงเรียนปาลพันธ์วิทยา
กรรมการ
๘. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสง
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๙. นายวิชัย แก้วสุขศรี
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๑๐. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์ ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
กรรมการ
๑๑. นายไพโรจน์ กองกี
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๑๒. นายสมบัติ วิทะอาจ
นศ. ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๑๓. นางอัมพันธ์ สารเดช
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการแลเลขานุการ
สาระดนตรี
๑๔.๑.๑๔ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๑๕ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖ (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๑๖ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๑๗ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖ (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๑๘ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๑๙ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๒๐ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๒๑ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๔-ม.๖ (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)

๑๕
๑๔.๑.๒๒ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๒๓ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖
๑๔.๑.๒๔ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๒๕ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔-ม.๖ (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๒๖ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๒๗ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖
๑๔.๑.๒๘ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๒๙ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖ (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๓๐ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓
๑๔.๑.๓๑ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖
๑๔.๑.๓๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๓๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๓๔ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๙ คน
๑๔.๑.๓๕ การแข่งขันวงปีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเดี่ยว ม.๑-ม.๖ ประเภท ทีม ๑๕ คน
๑๔.๑.๓๖ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๒ คน (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๓๗ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ ประเภท ทีม ๒๑ คน (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑. นายสุเทพ ปราบวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านราหุล
ประธานกรรมการ
๒. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
กรรมการ
๓. นายสาเนา หมื่นชนะ
ครูโรงเรียนบ้านคลองกรวด
กรรมการ
๔. นายอภิชาติ ป้องชาลี
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
กรรมการ
๕. นายกตัญญู บุญดิษฐ์
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๔๐ คน (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๔.๑.๔๑ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๔๐ คน
๑๔.๑.๔๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๔ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๕ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๘ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๔๙ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๐ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๒ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว

๑๖
๑๔.๑.๕๔ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๖ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๔.๑.๕๗ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 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 (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลว
๒. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
๓. นายชินกร โสมภา
๔. นายไพโรจน์ ผิวเณร
๕. นายชาญชัย ฉิมมี
๖. นายวิษณุ ทองจันทร์
๗. นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว
๘. นายทองสุข ศรีปน
๙. นายธงชัย เมืองทอง
๑๐. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา
๑๑. นายเสกสรร จันทรโชติ
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระ
๑๓. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระ

ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

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

สาระนาฏศิลป์
๑๔.๑.๖๐ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๐ คน
๑๔.๑.๖๑ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน
๑๔.๑.๖๒ การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๒ คน
๑๔.๑.๖๓ การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๒ คน
๑๔.๑.๖๔ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๒ คน
๑๔.๑.๖๕ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๒ คน
๑๔.๑.๖๖ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๖ คน
๑๔.๑.๖๗ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๖ คน
๑. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
๒. นายอธิป มีชนะ
๓. นางอภิญญา พรมรักษา
๔. นายธนกฤต ชินโพธิ์
๕. นายประยูร อินทมาตร
๖. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐ
๗. นายอรรถวุฒิ แสงบดี
๘. นางสาวณัฏฐชา คงชัย
๙. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์

ครูโรงเรียนหนองไผ่
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ครูโรงเรียนใจจานงศึกษา
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๗
๑๔.๑.๖๘ การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑๔.๑.๖๙ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลว
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
๒. นายเสกสรร จันทรโชติ
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
๓. นายประยูร อินทมาตร
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
๔. นางอัมพันธ์ สารเดช
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๕. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขนุการ

๑๕. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีหน้าที่ อานวยความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑. นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ประธานกรรมการ
๒. นายอิศรา วิทยานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓. นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวชุลี ยูงทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๖. นางสาวนัตทยา ทองงาม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง
กรรมการ
๗. นายวสันต์ ทองกลีบ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
การงานอาชีพ
๑๕.๑.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑๕.๑.๒ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายอนันต์ รอดเกตุ
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นายชูชาติ กลิ่นโกสุม
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสายัณห์ อ่อนตา
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวไพรัตน์ บุญแจ้ง
ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๕. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพฒ
ั น์
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๓ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑๕.๑.๔ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายสุรินทร์ บุญสุภากุล
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ บุญใสยัง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายปริญญา ขวัญเพ็ง
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๔. นายสมพร ทวนไกรพล
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายชูชาติ แสงภูพาท
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๕ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๖ คน
๑๕.๑.๖ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางมยุรา แจ่มวงษ์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวไพระพงษ์ ทาป้อง
ครูโรงเรียนใจจานงศึกษา
กรรมการ

๑๘
๓. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิม
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์เพ็ญ
ครูโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
กรรมการ
๕. นางนันทิญา แสงทิม
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๗ การแข่งขันประดิษฐ์บายสีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ ประเภททีมไม่เกิน ๖ คน
๑๕.๑.๘ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางนันทิญา แสงทิม
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายสุขสันต์ ชัยแสนฤทธิ์
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิม
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๙ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๕.๑.๑๐ การแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางนุชนารถ ธารงศิริ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายรัตนธร พรหมดี
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายยุทธนา นาอุดม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๑๑ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑๕.๑.๑๒ การแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางสุกัญญา ตันติวโรดม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางลักษมี กามล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางมารศรี ตะกรุดแจ่ม
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๑๓ การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๑-ม.๓
ประเภททีม ๓ คน
๑. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางแสงมณี แก่นนาค
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสมจิตร์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๑๔ การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๔-ม.๖
ประเภททีม ๓ คน
๑. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางแสงมณี แก่นนาค
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเกศิณีย์ ยอดบุตรดี
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๑๕ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑๕.๑.๑๖ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางนรินทร กุญแจทอง
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสมบุญ ทองจันทนาม
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางบุปผา เต็งวงศ์เดิม
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นางมนสิชา สิทธิสุข
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๕. นายวัลลภ จุลโลบล
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๑๗ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายสุพจน์ ทองหล่อ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายธัญญา เกิดลอย
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ

๑๙
๓. นางสาวนวลนภา นามไพร
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
๔. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๕. นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๑๕.๑.๑๘ การแข่งขันการจัดสวนแก้วม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นายชูชาติ แสงภูพาท
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๒. นายสาคร เป้าใจสุข
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๓. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๔. นายนพพร กองแก้ว
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
๕. นายสุพจน์ ทองหล่อ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งานคอมพิวเตอร์
๑๕.๑.๑๙ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรสรินทร์ จันทา
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. รท. รัตนะ สุคนธมาน
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๔. นางสาวสุนิศา อุดมเดช
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่ม
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๐ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑๕.๑.๒๑ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายนิกร หล้าน้อย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายผจญ ตันมี
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๔. นายปิยพงษ์ บุลนิล
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
กรรมการ
๕. นายมานะชัย อุดมเดช
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๒ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑๕.๑.๒๓ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางเนตรนภา หน่อนาง
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายเมธา ม่วงมุกข์
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวอรทัย มุทาพร
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวเพ็ญนภา ม่านตา
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๕. นางสาววีรนุช หล้าน้อย
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๔ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยว
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวชาลิณี จิตรแก้ว
ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๕. นายกฤตยชญ์ คลิกคลาย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๕ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายธีรวัฒน์ พันธ์แสง
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ

๒๐
๓. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๕. นางสาวพิกุล ขวัญสูตร
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๖ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณะ สาลีผล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธ์
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวสริตา วิทยา
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๕. นางนภาพร แสงแก้ว
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๗ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณ
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. นางนวลปรางค์ ช่อสูงเนิน
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๕. นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๘ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขา
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพงษ์ เมฆเจริญทรัพย์
ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายเมธา ม่วงมุขก์
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๔. นายภาคภูมิ ลอดทอน
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๕. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๒๙ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญมี มุคสิงห์
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๓. นายณัฐกานต์ เพชรนิล
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นายปิยะพงษ์ บุญนิล
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
กรรมการ
๕. นายสาธาร รวบรัด
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๓๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑๕.๑.๓๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางอรอุมา ลักษณะทอง
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายบุญมี มุคสิงห์
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขา
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑.๓๒ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางลาแพน พู่กันงาม
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางทาริกา วงศ์แก้ว
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. นายมนตรี นุชขา
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ

๒๑
๕. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา

ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์
๑๕.๑.๓๓ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑๕.๑.๓๔ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 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 นครสวรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
ครูโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค์
กรรมการ
๓. นายสดใส แก้วประสงค์
ครูโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค์
กรรมการ
๔. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่ม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่
อานวยความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
๑. นายขวัญ สุกใสเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภานัน ศิวิแว่น
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพานี นิลเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
กรรมการ
๔. นายสราวุธ ศิริสุขประเสริฐ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๕. นางศิรินาฏ สังข์ธูป
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่ ตัดสิน
การประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๖.๑.๑ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางประภาพรรณ ชอดริ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางชลดา ชินพัชรธรรม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายสมเกียรติ คาพิมพ์ปิด
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๔. Mr. Impraim John Totti ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางศรีวรรณ แก้วทองดี
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๒ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสาววิรัตน์ คาเขียน
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นายธงศักดิ์ ศรีธาตุ
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
กรรมการ
๔. Mr. Ababio George
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางทับทิม ผาสระคู
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๓ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางวัชรินทร์ อุไรพันธุ์
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางรัชนีกร ตาลเพชร
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางสาวชนัญชิดา พิลา
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาววิภาพร ซาทอง
ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ

๒๒
๕. นางชลธิชา มาบกลาง
ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
๖. นางสาวโยธกา เกตุเอี่ยม
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
๗. นางรมณ ชมชื่น
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๑๖.๑.๔ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางศิรินาฏ สังข์ธูป
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๒. นางคาพรอย สุวรรณรอ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๓. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์ ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
๔. นางกาญจนา พิมลา
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิวัฒนา ศรีวิไล
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
๖. Miss Alyssa Patterson
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๗. นางวนิดา ตรีภาค
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
๑๖.๑.๕ การแข่งขันการเล่านิทาน (story Telling) ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสาวปิยพร ยะตัน
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๒. นางกรรณิการ์ ศรีจันดา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๓. นายอมรรัตน์ ชะโยมชัย
ครูโรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
๔. Miss Gigi Jean P. Montes
ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
๕. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๑๖.๑.๖ การแข่งขันการเล่านิทาน (story Telling) ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสมฤดี สุทธิหลวง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
๒. นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๓. นางปาลิกา ทัตเศษ
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๔. Mr. John Wesley Praiswater ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๕. นางจินตนา บุญแท่ง
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
๑๖.๑.๗ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางลัดดา โสพิมพา
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
๒. นางวนัสยา ยิ้มน้อย
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๓. Miss Roxanne Torres
ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
๔. Mr. Sawyer Craig Olson
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๕. นางสาวลาเทียน ผิวหล่อ
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
๑๖.๑.๘ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางกรรณิการ์ ศรีจันดา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
๒. นางจิตติมา เตมินทร์
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
๓. นางสุนันทา ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
๔. Miss Omega, Jovelyn lauron ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
๕. นางสุดตา ไทยเที่ยง
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
๑๖.๑.๙ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. นาสาวชาริณา ศรีเหรา
ครูโรงเรียนหนองไผ่
๒. Mr. Keyran Hallett
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
๓. นางทองใส เขียวดี
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา

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

๒๓
๔. นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวประพิศ ศรีสมัคร
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๐ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพร
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางกอบกูล ศรีคามี
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางนาฎอนงค์ ตาลสุก
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๔. Miss Ocares, Maritel Danlag ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
๕. นางสาวอรอุมา เกษามูล
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๑ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางศิรินาฏ สังข์ธูป
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายโชติวัฒน์ สภา
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวดลจันทร์ พรชยอนันต์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๒ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสาวทัศนีย์ ทองศรี
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. Miss Liu Ying
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นางลักษมี กามล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๓ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสาวทัศนีย์ ทองศรี
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. Miss Jiang Lingzhi
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นางลักษมี กามล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๔ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑๖.๑.๑๕ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉม ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
๒. นางสาวปฐมา พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ
๓. นางดุษฎี ทองกลีบ
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๖ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางอนุรักษ์ รอดเกตุ
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิด ใบบัว
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางกาญจนา คุ่ยต่วน
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายจาลอง ขาวอุบล
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
กรรมการ
๕. นางสาวนงลักษณ์ กงแซ
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางเสาวนีย์ ไชยจารีย์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๗. นางสาวประพันธ์ สีทอนสุด
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑.๑๗ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นางวรรณนภัสร์ เทียนสีมว่ ง
ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นางนิภา หินสุภาพ
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๔. นางสาวธารทิพย์ สาริดเปี่ยม
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ

๒๔
๕. นางจินตนา บุญแท่ง
๖. Miss Repolido, Lovely Shena Macion
๗. นางสาวดลจันทร์ พรชยอนันต์

ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๗. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่ อานวยความสะดวก
เสนอแนะ ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายสุวรรณชัย พรหมศร
๒. นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
๓. นางยุพา แซ่สัว
๔. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๗.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่ ตัดสินการประกวด
แข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๗.๑.๑ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๘ คน
๑. นายสุวรรณชัย พรหมศร
๒. นายศุภโชค เข่งแก้ว
๓. นายประวิทย์ จีระสัญญาณสกุล
๔. นายมงคล อ่อนศรี
๕. นายธาตรี จันทร์เรือง

ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ครูโรงเรียนหนองไผ่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๗.๑.๒ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๖ คน
๑. นายศุภโชค เข่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๒. นายสุวรรณชัย พรหมศร
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๓. นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๔. นายธัญญา เกิดลอย
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๕. นายยุทธนา นาอุดม
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๗.๑.๓ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๑๐ คน (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๗.๑.๔ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ
๑. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการ
๓. นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรือง
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๗.๑.๕ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน (ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน)
๑๗.๑.๖ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน

๑. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
๒. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
๓. นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรือง

รองผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๕
๑๗.๑.๗ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางสุระพี อาคมคง
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี บัวทอง
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพรรณภา เม้ามีศรี
ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๔. นางรสสุคนธ์ ปาลพันธ์
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๕. นางสายรุ้ง นิลมูล
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๖. นางสาวนิตยา ชาตินันท์
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๗.๑.๘ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางกุลปราณีต คงเกิด
ครูโรงเรียนหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสุมาลี ดารงพันธ์
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นางอาภาพร บุญเติม
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางชมัยพร ตระกรุดเพ็ง
ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ
กรรมการและเลขานุการ
๑๗.๑.๙ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเริมการอ่าน ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางสาวอนุช มนตรี
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คา
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเยาวเรศ ปิ่นขจร
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๗.๑.๑๐ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นางเยาวเรศ ปิ่นขจร
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอนุช มนตรี
ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
กรรมการ
๓. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คา
ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
ครูโรงเรียนหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. คณะกรรมการอานวยการการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) มีหน้าที่
อานวยความสะดวก เสนอแนะให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนร่วม) ประกอบด้วย
๑. นายศุภโชค เข่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางจิตราภรณ์ โกบุตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางอาภาพร บุญเติม
ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวมะลิ ทุยไธสง
ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมการ
๖. นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
กรรมการ
๗. นางเพลิน แก้วสุข
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๒๖
๑๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย (โรงเรียนเรียนร่วม) มีหน้าที่ ตัดสินการ
ประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๘.๑.๑ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางอาภาพร บุญเติม
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางนิตยา ชาตินันท์
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางพรทนา คงแท้
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.๑.๒ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นางอาภาพร บุญเติม
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางนิตยา ชาตินันท์
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางพรทนา คงแท้
ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.๑.๓ การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓
ประเภททีม ๓ คน
๑. นางลออ เกตุขุนทด
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายปิยะวัฒน์ คลังคนเก่า
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสุนันท์ คุ่ยต่วน
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (โรงเรียนเรียนร่วม) มีหน้าที่ ตัดสินการ
ประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑๙.๑.๑ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓
ประเภททีม ๒ คน
๑. นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุด
โรงเรียนหนองไผ่
กรรมการ
๓. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก
ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒๐.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ (โรงเรียนเรียนร่วม) มีหน้าที่ ตัดสินการประกวด
แข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๒๐.๑.๑ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงศักดิ์ สังข์บัวแก้ว
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเพลิน แก้วสุข
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)
มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๒๑.๑.๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๖
ประเภททีม ๒ คน
๑. นางจิตราภรณ์ โกบุตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้
ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๒๗
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อดาเนินการจัดการประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ประจาปี ๒๕๕๗ “ศิลปหัตถกรรม นาศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุ่ม ๓ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

