คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ที่ ๖๔๐ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
…………………………………………
ด้วยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จะดาเนินการประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ สนามโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
และโรงเรียนบ้านราหุล เพื่อคัดเลือกผูช้ นะเลิศในแต่ละกิจกรรม เป็นตัวแทนของเขตพืน้ การศึกษาไปเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดแพร่ ดังนัน้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
แต่ละกิจกรรม แต่ละช่วงวัย ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ในการวางแนวทาง อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา
หารือข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดาเนินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย
๑.๑ นายดิเรก ต่ายเมือง
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวรการ ฐานะวิจติ ร
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสันติชัย บัวทอง
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
รองประธานกรรมการ
๑.๕ นายวีระพล แก้วคา
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นายสมหมาย ถาวรกูล
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
กรรมการ
๑.๗ นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
กรรมการ
๑.๘ นายภักดี โพธิ์ศรี
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
กรรมการ
๑.๙ นางสุนันท์ บัวเทศ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคล
๑๑๐ น.ส.กิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
๑.๑๑ น.ส.พรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๑.๑๒ นายอภิรักษ์ สาราญพันธ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๑.๑๓ นางสุณี ฤกษ์วชิ านันท์
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๑๔ นายเชาว์ดี ธูปมงคล
กรรมการ
๑.๑๕ น.ส.นวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ

๒
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙

นายลาจวน ขันทอง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านราหุล
นายสมนึก พันธุ์วงศ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ประธานศูนย์ประสานงานอาเภอทุกอาเภอในสังกัด
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ในสังกัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑.๒๐

นายฉ่า เชื้ออินทร์

ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

๑.๒๑

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๑.๒๒

น.ส.พัชรินทร์ วางวงศ์มูล

ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.. คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม มีหน้าที่ในการตัดสินผลงานในแต่ละกิจกรรม
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละระดับชั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์ และแนวทางในการตัดสิน
ของแต่ละกิจกรรม ขอให้ถือว่าท่านเป็นคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ การตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทน
ของเขตพืน้ ที่เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ โดยขอให้ถือว่าท่านได้ทาหน้าที่ในการตัดสินใน
ระดับเขตพื้นที่เป็นสาคัญ ขอให้ได้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการให้ได้คะแนน และขอให้จัดประชุม
หรือประสานคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการตัดสินของแต่ละท่านตามคาสั่งที่แต่งตั้ง หากเกิดปัญหาในการ
ตัดสิน ขอให้ประสานคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การตัดสิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดี ตลอดจนส่งผลการตัดสินให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายทะเบียน การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรม แต่ละกลุ่มสาระ แต่ละช่วงชั้น และแต่ละประเภท
ถือว่าสิน้ สุดไม่สามารถที่จะประท้วงผลการตัดสินใด ๆ มิได้ ประกอบด้วยดังนี้
๑. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
๑.๑ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางไพเราะ วงศ์อยู่ในธรรม
นางวัชรี ทองปอ
นางเสถียร สุดสุย
นางสมปอง ศรีสุราช

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครูโรงเรียนบ้านบุมะกรูด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.๒ การปั้นดินน้ามัน ปฐมวัย ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
นางนิศา ศรีโมรา
นางสมคิด สกุลด่าน
นางรจนา คาแก้ว

ครูโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
ครูโรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓
๑.๓ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางลักษมี ทองอยู่
นางสาววิชุตา วังโสม
นางดารา รินทร์พรุ้ม
นางชริม จิราพงษ์

ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.๔ การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชัยเดช ถาวรผล
นางวารุณี วุฒนิ วพงษ์
นางสารวย สุขพ่อค้า
นางนเรศ อ่อนศรี

ครูโรงเรียนเพชรละคร
ครูโรงเรียนบ้านถ้ามงคลชัย
ครูโรงเรียนบ้านคลองดู่
ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.๑. การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางกานดา วงษ์กษัตริย์
นางสาวเกษมศรี จันทร์โท
นางเบญจมาศ ทอนแสง
นางสาวนาฏลดา ทองถ่าย

ครูโรงเรียนตะกรุดหิน
ครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด
ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง
ครูโรงเรียนบ้านแสงมณี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๒. การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ชั้น ป.๔- ๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข
นายทองพูน ดีนอก
นางเฉิดฉาย นาราษฎร์
นางโชติกานต์ จีบแก้ว

ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๓. การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ชั้น ม.๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวอุทัย ช่างทาร่อง
นางบุญเรือน สุทธิสุข
นางสาวพรรณธิวา จุตริ ักษ์
นางสาวอรัญญา อาจสามารถ

ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านราหุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔
๒.๔. เขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางญาณิน ดอนไสว
นางยุพา แสงปานแก้ว
นางศิริรัตน์ มาเนียม
นางไพเราะ ทองใบ

ครูโรงเรียนตีบใต้
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๕ เขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวราศรี ชมภูม่งิ
นางประกอบแก้ว ชาติมนตรี
นางปราณี งามเลิศ
นางวรรณดี พลเยี่ยม

ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครูโรงเรียนบ้านวังท่าดี
ครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๖. เขียนเรียงความ และคัดลายมือ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางศิริญญา ถาวรกูล
นางสาลี่ นิ่มขุนทด
นางจันทนา อบอาย
นางพรทิพย์ แจ่มหอม

ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๗ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางบุญชู ตะกรุดสงฆ์
นางชุติมณฑน์ กระจ่างพันธ์
นางลักขณาภรณ์ โตแย้ม
นางเพ็ญศรี พรมเล็ก

ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านน้าร้อน
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๘ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวันเพ็ญ ชัยสุวรรณดุสิต
นางอรณิชา ศรีไพร
นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
นางสิรกิ ร เด่นดวง

ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ครูโรงเรียนวังขอน
ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ครูโรงเรียนบ้านซับบอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕
๒.๙ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางจินตนา ปัญญาฤทธิ์
นางสุชีรา พรหมวงษ์
นางพรรณี แสงบุญ

นางจันทรา ม่านทอง

ครูโรงเรียนบ้านซับเกษตร
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๐ พาทีสร้างสรรค์ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสมพงษ์ บุญจง
นางสมหวัง แก้วสุกใส
นางเบ็ญจา ศรสาลี
นางสาวกันยารัตน์ แช่มเดช

ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครูโรงเรียนบ้านกม.๓๕
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง

ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๑ แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวทองอุไร บุญญฤทธิ์พูลศิริ

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ

นางสงบพิน ศาลศาลา
นางอุไร บัวภาเรือง
นางชลนีย์ กงถัน

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี

ครูโรงเรียนบ้านซับบอน
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๒ แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสมพิน แก้วจันทร์
นางสาวอุทิศ บุญมี
นางปารีณา กะตะศิลา
นางวันดี มามี

ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น
นายณชพล พันธ์ไธสง
นางกันยารัตน์ รอดทิม
นายกิตติเทพ ลิ้มเจียมรังษี

ครูโรงเรียนบ้านซับตะแบก
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว
ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
ครูโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖
๓.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายดวงเด่น เต่าเถื่อน
นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น
นางสาวสุพัตรา เส็งเอี่ยม
นายสุนทร คุณดี

ครูโรงเรียนบ้านแควป่าสัก
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนบ้านราหุล
ครูโรงเรียนบ้านซับชมภู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.๑.-๓. ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางกรรณิกา อินทรจักร์
นางสมพร ไสยนารถ
นายณรงค์ ศรสาลี
นางสาวกาญจนา จันทร์มงคล

ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านกม. ๓๕
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางษมากร บัวหอม
นายสามารถ ใจกล้า
นายณรงค์ นฤภัย
นางสาวิตรี ศรีมาดี

ครูโรงเรียนบ้าน กม. ๓๕
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๕ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางอรทัย คุ้มทรัพย์
นายอุดมทรัพย์ วงษ์ตา
นายวิฑูรย์ พลแสน
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านหนองโป่ง
ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง
ครูโรงเรียนบ้านคลองกระโบน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๖ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวภัสส์ศา บุญมี
นางสาวมาลินี สุขหา
นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม
นางศรีวัน ศรีพลัง

ครูโรงเรียนบ้านกองทูล
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗
๓.๗ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๓.๘
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสมพงษ์ ปานผา
นายกิตติธัธ วงษ์เคี่ยม
นางประสิทธิ์ แก้วยม
นางนันทพร ลาใย

ครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
นางสาวบุญช่วย หงส์บุญมี
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ประธานกรรมการ
นางสาวปัทมา ชังคะนารถ
ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
กรรมการ
นายจินดา พุ่มสกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
กรรมการ
นางสมหมาย แพงวาปี
ครูโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านพุเตย
กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชัน้ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายศุภยุทธ สอนเครือ
นางสาวบุญช่วย ภักดี
นายสุทัศน์ ดาราวงศ์
นางสาววราภรณ์ คาสุม

ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านป่าคาย
ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสุนิตย์ บัวทอง
นางวชิราภรณ์ คาพิฑูรย์
นายสันติ หวานฉ่า
นายเฉลิมเกียรติ สกุลด่าน

ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง
ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา
ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๑ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประดิษฐ์ หงษ์โม่
นางพรทิพา เพ็งหมู
นางสาวสาอาง กาแฟ
นายอนนท์ เอี่ยมกระจ่าง

ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ

๓.๑๒ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายวันชัย โกมาร
นางสาวอุบล รอดทิม
นางนันทพร ไมตระรัตน์
นางสาวเกษณีย์ ดารงพานิชชัย

ครูโรงเรียนบ้านราหุล
ครูโรงเรียนบ้านกม.35
ครูโรงเรียนบ้านสระกรวด
ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔.๑ ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
๔.๑.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๔.๑.๒

นางปิยะวรรณ เชิญทอง
ครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ
นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
นางประชารักษ์ ศรีบรรเทา
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
นางเสาวลักษณ์ อินทร์ปรุง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.๑.๓

นางสาวสุวิทร์ ศรีบัวรินทร์
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ประธานกรรมการ
นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง
ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
กรรมการ
นางสุจิรา วิไลลักษณ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
กรรมการ
นายนิคม เพชระบูรณิน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.๔-๖ ประกอบด้วย

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.๑.๔

นางสาวนันทพร บุญปัน
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
นางกานติญา ดวงงา
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
นางสาวชลธิชา ทองหมู่
ครูโรงเรียนบ้านวังลึก
นายนิรุต พรมศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านปางยาง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.๑-๓ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นางปิยวรรณ บัวสุวรรณ
นางสาวศรัญญา คงวราคม
นางสาวทวีทรัพย์ โพธิสมภาร
นายคาสิงห์ ภูเยี่ยมจิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.
๒.
๓.
๔.

ผอ.รร.บ้านท่าไม้ทอง
ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายอัครวิชช์ เชิญทอง
นางจันทร์ฉาย ชัยพิเดช
นางสมใจ สอนเครือ
นางพัชรินทร์ ลงเย

ครูโรงเรียนบ้านบุมะกรูด
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙
๔.๑.๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๔.๑.๗

ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
นายทินกร จันทร์เกตุ
ประธานกรรมการ
นายจาลักษณ์ เพชรน่าชม
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
กรรมการ
นางเพ็ญรุ่ง ปัญญาอิน
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
กรรมการ
นางสาวเพียงกมล ภาพสิงห์
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้น ป.๔ – ๖ ประกอบด้วย

๑.
๒.
๓.
๔.
๔.๑.๘

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ประธานกรรมการ
น.ส.นภาวัลย์ ไชยบารุง
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
กรรมการ
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
นางสาวสุภาพร ดามาพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย

๑. นางสาวจารุณี บุตรพรม
ครูโรงเรียนบ้านปากตก
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์
ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์
กรรมการ
๓. นางสาวสิรีกานต์ สาริกา
ครูโรงเรียนบ้านคลองดู่
กรรมการ
๔. น.ส.มณีรัตน์ กุลวงษ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านท่าแดง
ประธานกรรมการ
๒. นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
กรรมการ
๓. นายชัยรัตน์ ช้างทอง
ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
กรรมการ
๔. นางเยาวลักษณ์ บัวขาวสุทธิกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาเนียง พุทธา
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา
ครูโรงเรียนบ้านวังไผ่
กรรมการ
๓. นายจงรัก จันคณา
ครูโรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการ
๔. นางญาณิกา แสงทอง
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ นักบินน้อย สพฐ.
๔.๒.๑. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ชั้น ป.๑-๓ เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ชั้น ป.๔.-๖. และ
เครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายมาโนชย์ ทองยิม้
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นายนิรันดร สิงห์พลับ
ครูโรงเรียนบ้านสระกรวด
กรรมการ
๓. นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๔. นายมงคล ปิดจัตุรัส
ครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐
๔.๒.๒. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.๑– ๓ และประเภทบินไกล ชั้นม.๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายวุทธิ์ ดีอุดม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
ประธานกรรมการ
๒. นายมนัส เพ็งหมู
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
กรรมการ
๓. นางญาณิกา แสงทอง
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
กรรมการ
๔. นายพรมเมศร์ โดนดา
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
กรรมการและเลขานุการ
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ เพลงคุณธรรม ชั้น ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายบุญธรรม วรรณภักตร์
นางสุกัญญา แก้วนิ่ม
นางวิจิตรา พันโสดา
นายสมศักย์ ดีแป้น

ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ครูโรงเรียนบ้านเขาคลัง
ครูโรงเรียนบ้านถ้ามงคลชัย
ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๒ เพลงคุณธรรม ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.

นายเหรียญ บุญสิน

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว

นางช่อทิพย์ สนโตแจ้ง
นายวันชัย เมฆพัฒ

ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี

๔.

นางเพ็ญศรี พรมเล็ก
ครูโรงเรีนบ้านซับชมภู
๕.๓ โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายมานะ จันทร์รักษา
นางจันทิรา ประจักษ์รัตนกิจ
นางสาวยุพา ฟักทอง
นางธราภรณ์ สียับ

ครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม
ครูโรงเรียนศิรริ ัตน์วทิ ยา
ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๔ โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางประนอม ศรีสายคา
นายฉบับ ฟองจางวาง
นายอภิสิทธิ์ ทัพงาม
นางรัศมี เหมวัฒน์

ครูโรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านลาพาด
ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านซับสาราญเหนือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๕.๕ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางยุพิน ทองหล่อ
นางสาวทัศนีย์ ช่างทาร่อง
นางเจนจิรา พั้วป้อง
นางทิสา ไคลมี

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์
ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๖ ภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัย
นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย
นายสมนึก มีสุข
นางสาวณัฐกฤตา จินตภูมิ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ครูโรงเรียนบ้านเขาพลวง
ครูโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๗ ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
นายศราวุธ ธรรมมัง
นางปัทมา สาริกา
นายวรพจน์ พร้อมสุข

ครูโรงเรียนซับน้อยพัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๘ ละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางปภัสสร มีชาญเชี่ยว

รองฯผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

นางรัศมี บุญเกิด
นางฉวีวรรณ ฉิมจีน
นางภาวนา ทวีประดิษฐ์

ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๙ ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายอนุโพธ ศรีโพธิ์เผือก
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
๒. นางลาใย คุ้มสิงสัน
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว
๓. นางสาวเฉลา จันทร์แสง
ครูโรงเรียนบ้านปางยาง
๔. นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.๑๐ เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางยุวดี เกียนแกล้ง
นางชุตินุต บุญนิยม
นางพิสมัย ถาวรกูล
นายสงกรานต์ รัศมีจันทร์

ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
ครูโรงเรียนบ้านตีบใต้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒
๕.๑๑ เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.๔.-๖. ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางอุษาวดี เอื้อเฟื้อ
นายไพบูลย์ หล่อสุวรรณ
นายเสงี่ยม ศรีไพร
นายเกรียงไกร กันพระยา

ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
ครูโรงเรียนบ้านน้าร้อน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๑๒ เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.๑.-๓. ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางปรียานุช ตะกรุดสงฆ์
นางภัสพร พุ่มวรรณแสง
นางสาวละเมียด ขวัญแน่น
นางเนียมสวาท ไพรสิงห์

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านปางยาง
ครูโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๑๓ มารยาทไทย ชั้น ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางลัดดา สิงห์แก้ว
นางขันทอง บุญก่อน
นางวันนา สุวรรณรังษี
นางสาวรฐา วัฒนชานนท์

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๑๔ มารยาทไทย ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางพะยอม ศรีนอก
นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์
นางนิชรา เกษประดิษฐ์
นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยนาค

ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร

ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕.๑๕ สวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสวัสดิ์ โพธิสาร
นางณัฐรี รัศมีจันทร์
นางสุวรรณา ทองทุม
น.ส.ณปภัช ตรีเนตร

ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์
ครูโรงเรียนบ้านตีบใต้
ครูโรงเรียนบ้านราหุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๓
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.๑ แอโรบิก ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประหยัด หานุภาพ
นางไข่มุก ทองสุพรรณ
นายบุญส่ง ยิ้มสว่าง
นางประชิด ฟักจัตุรัส

ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ครูโรงเรียนบ้านรังย้อย
ครูโรงเรียนบ้านฟุบสะแก
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านปากตก
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๒ แอโรบิก ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อน
นายมนตรี ปากเพราะ
นายคารณ ฤาชา
นางศรีสวัสดิ์ บุญนิล

๖.๓ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายอนันต์ ธิกะ
นายสิทธิโชค แป้นจันทร์
นายสาคร ทองจันทนาม
นายไสว ชาญบรรพต

ครูโรงเรียนบ้านบัววัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๔ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายนิกร คงสอน
นางกมล เกิดผล
นายไชยจเร บุญกาวิน
นายอภิชาติ แพงวาปี

ครูโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๗.๑. สาระทัศนศิลป์
๗.๑.๑. การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายนาทพงษ์ วงษ์พิทักษ์
นายประธาน ยศรุ่งเรือง
นายชาญชัย หนูเมือง
นายสุพจน์ จาเนียร

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวเิ ชียรบุรี ประธานกรรมการ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่)
ครูโรงเรียนบ้านนาสนุ่น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
๗.๑.๒. การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางแสงจันทร์ สืบสุนทร
นางวนิดา สิงห์ช่างชัย
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์

ครูโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง

ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๓ การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุล
นายคมกฤช พากเพียร
นายวรวัฒน์ ทะบรรหาร
นางสาวนภาพร มีวริ ัตน์

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครูโรงเรียนบ้านเขาพลวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๔. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสันติ อบอาย
นางสาวจารุณี กงยนต์
นางวาสนา สังขกรณ์
นางบุณยาพร อุดมพงษ์

ครูโรงเรียนบ้านท่าแดง
ครูโรงเรียนบ้านสันเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๕. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายวิชัย ศรีไพร
นางกาไล แก้วกัน
นายเสงี่ยม จันทร์โท
นายมนตรี เกตุถาวร

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว
ครูโรงเรียนบ้านคลองบง
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๖. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางจันทร์แดง สุขศิริ
นายนิเวศน์ วันทอง
นายวิชัย แก้วสุขศรี
นายไพบูลย์ ทองโคตร

ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่
ครูโรงเรียนบ้านคลองดู่
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๕
๗.๑.๗ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายเอนก แนวโนนทัน
นายนิคม อ่อนศรี
นางพิณทิพย์ พุ่มสกุล
นายประจักษ์ อินทรพงษ์มีชัย

ครูโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง

ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๘ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประดิษฐ์ ทองทุม
นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
นางวณิชชา พลขันธ์
นายรักษพล ธาราสุข

ครูโรงเรียนบ้านหนองแจง
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

ครูโรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์
ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๙ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสมคิด สกุลด่าน
นางทับทิม พุ้ยชัย
นางนุชรี คายี่
นางเอื้อมพร เอกภพอนุกุล

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนา
ครูโรงเรียนบ้านท่าแดง
ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๑๐ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสุนีย์ โมราราย
นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้า
นายบุญยิ่ง กฤษวงษ์
นางพิมพ์ภัทรา ธนาจิระไพศาล

ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านวังขาม
ครูโรงเรียนบ้านวังไผ่
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๑๑ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประทุม
นายมานิตย์
นายศักดิ์ชัย
นางพรทนา

สีดี
โปรเฑียรณ์
เพ็ญธิสาร
หนูแสง

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครูโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๑๒ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายนิกร ฉัตรกาญจนกูล
นายประยงค์ เหลี่ยมมะลัง
นายศิรสิ มบัติ ดอกผึ้ง
นางพิสมัย อ่องลออ

ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๖
๗.๑.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสมชัย แสงลา
นายสมจิต คล้าวิลัย
นายศุภชัย เที่ยงมาก
นางวิไลลักษณ์ อยู่สุข

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ครูโรงเรียนบ้านน้าร้อน
ครูโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๑๔ การแข่งขันประติมากรรม ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายจาเนียร ปัญญาแก้ว
นายสมบัติ ตะกรุดโฉม
นายไพโรจน์ อินทร์บุหรั่น
นายเสงี่ยม จันโท

ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๑.๑๕ การแข่งขันประติมากรรม ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสุรศรี พุ่มบัว
นางวันแรม ยอดแสง
นายสุพจน์ จาเนียร
นางสมปอง วงศ์จันทร์

ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านนาสนุ่น
ครูโรงเรียนบ้านลาพาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๒. สาระดนตรี
๗.๒.๑ การแข่งขันเดีย่ วดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และชั้น ม.๑-๓
( ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม ขลุ่ยเพียงออ
ขับร้องเพลงไทย ) วิทยากรภายนอก ประกอบด้วย
อาจารย์ช่วงวิทย์ เทียนศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ คณะ
๗.๒.๒ การแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ ชั้น ม.๑-๓ และหรือชั้น ม.๑-๖
( วงเครื่องสายวงเล็ก วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
วงอังกะลุง ) วิทยากรภายนอก ประกอบด้วย
อาจารย์ช่วงวิทย์ เทียนศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ คณะ
๗.๒.๓ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก และ ข ระดับประถมศึกษา ป.๑-ม.๓
และวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายบุญลือ บุญนิยม
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ประธานกรรมการ
๒. นายปิยะชาย ณ วิเชียร
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี กรรมการ
๓. นายนิติ ศรีอินทร์
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง กรรมการ
๔. นายสมนึก พันธุ์วงศ์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
กรรมการและเลขานุการ

๑๗
๗.๒.๔ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และหญิง ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และชั้น ม.๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายสวัสดิ์ จันทรา
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นายเยี่ยม อุปการ์
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
กรรมการ
๓. นายอภิชาต ป้องชาลี
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
กรรมการ
๔. นายสุริยะ ยอดมนต์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒.๕ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย และหญิง ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖และ ชั้น ม.๑-๓
ประกอบด้วย
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวเิ ชียรบุรี
๑. นายปิยะชาย ณ วิเชียร
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง กรรมการ
๒. นายสาเภา แสงบุญ
๓. นายประพาส ศุภผล
ครูโรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการ
๔. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้าง
ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒.๖ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายและหญิง ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายประดุง จันทร์เพ็ง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ประธานกรรมการ
๒. นายแก้ว ธรรมม่วงไทย
ครูโรงเรียนบ้านพรหมยาม
กรรมการ
๓. นายมาโนช เรือนสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
กรรมการ
๔. นางสาวนงนุช ศรีรักษา
ครูโรงเรียนบ้านวังอ่าง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒.๗ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชายและหญิง ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายชนาธิป จอมเพ็ง
ครูโรงเรียนบ้านวังท่าดี
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณี
ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์
กรรมการ
๓. นายฉลอง ทองพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
กรรมการ
๔. นายบุญลือ บุญนิยม
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒.๘ การแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียง ระดับ ป.๑-๖ และ ชั้น ม. ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายปิยะชาย ณ วิเชียร
นายพรเทพ พูลดาริห์
นางอิ่มใจ โสดา
นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้าง

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ

ครูโรงเรียนบ้านรังย้อย
ครูโรงเรียนบ้านคลองยาง
ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๘
๗.๓ สาระนาฏศิลป์
๗.๓.๑. การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
และการแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายอินถา ศรีบุรินทร์
นางชุตินุต บุญนิยม
นางธิดารัตน์ ประทุมไชย
นางนภาวดี สิงห์จนี

ครูโรงเรียนบ้านกองทูล
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓.๒ การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวาทินี ผารี
นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุล
นางอรศิริ จันทร์ประเทศ
นางสมศรี ศรีไพร

ครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ประธานกรรมการ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านซับตะเคียน
ครูโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓.๓ การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกอบด้วย
นางฐิตนิ ันท์ เตจะวัน
นางกัลยา เจริญพันธ์
นางสาวอัญชสา อ่างบุญตา
นางสาวปาณิศา ฉายแก้ว

ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
ครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านนาน้าโครม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓.๔ การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายทองมี สัญญะ
นายเจษฎา ยอดบุตรดี
นายชาญชัย วิเศษกุลพรหม
นายจรัญ ชาวใต้

ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
ผอ.โรงเรียนบ้านบึงตะแบก
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง

ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓.๕ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
นายสีสวาท เกียงมี
นายกิตติภพ อ่อนท้วม
นายสุเทพ หมายเจริญ

ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านลาตะคร้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๙
๘. กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.๑. การงานอาชีพ
๘.๑.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ชั้น ป.๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นางยุพิน โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนบ้านกองทูล
กรรมการ
๒. นายถาวร แป้งนุช
ครูโรงเรียนบ้านจัดสรร
กรรมการ
๓. นางอารีย์ ชัยรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
กรรมการ
๔. นางวิไล นรินทร์นอก
ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑.๒ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสมพร ศรีศาสตร์
นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
นายสุวิทย์ พันธุ์เทศ
นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง

ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านคลองกรวด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๓ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางประภาพร จันทร์แสน
นายสุรพล ผลขวัญ
นายแชล็ก ตะกรุดสงฆ์
นางแจ่มใจ ตาลสุก

ครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์

ครูโรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๔ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางนงนุช หลอดทอง
นายธวัชชัย จีรพงษ์อุดม
นางบังอร ม่วงแก้ว
นางสุมาลี ก้านขุนทด

ครูโรงเรียนบ้านคลองตะคล้อ
ครูโรงเรียนบ้านท่าสวาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๕ การแข่งขันการประดิษฐ์ “พานพุม่ สักการะ” ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางดุสิต เชือ้ อินทร์
นางการย์สิริ รวีศักดิ์สุขธนา
นางฐิติพร ศรีพานิช
นางเมธินี ประสิทธิ์นอก

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
ครูโรงเรียนบ้านซับบอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๐
๘.๑.๖ การแข่งขันการประดิษฐ์ “กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ” ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสนธยา ชาญบรรพต
นางนันทพร ไมตระรัตน์
นางจารัส สุวรรณเกตุ
นางบังอร เที่ยงมาก

ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
ครูโรงเรียนบ้านสระกรวด
ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี)
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๗ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๘.๑.๘
๑.
๒.
๓.
๔.

นายอภิชาติ ชาญเดช
นายทวี ปัญญาอินทร์
นางวัลลภา ซาสอนตา
นางรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์

ครูโรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม
ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
ครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
นายวิศิษฎ์ นากแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม
นายดารงศักดิ์ ชัยรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
นายสมนึก นิพนธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
นางสุดารัตน์ ศรีสุราช
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘๑.๙ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสารวย งามนิยม
นายสมนึก บุญคง
นายเอกชัย บุตรศรี
นางเพ็ญภาสษ์ พึ่งบัว

ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่
ครูโรงเรียนบ้านราหุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๐ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวณัชชา สานนท์
นายสุรศรี พุ่มบัว
นางเนตรนภา จงใจมั่น
นางกัลยา ใจเย็น

ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๑ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางจันทรา สุม่ หลิม
นางสาวกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา

นางนุสรา บุตรบุญชู
นางสายธาร บุญเรือง

ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่
ครูโรงเรียนบ้านแควป่าสัก
ครูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๑
๘.๑.๑๒ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายเสวก คะระนันท์
นางสมจันทร์ วงษ์ตระกูล
นางสุจินต์ สัตตะบุตร
นางถนอมศรี พวงสมบัติ

ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนบ้านคลองดู่
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๓ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางรัตนา สิงห์ที
นางแสงจันทร์ นาสมชัย
นางบุญส่ง นนท์แก้ว
นางสาววิไล ทองสม

ครูโรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๔ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางทัชฤทัย ชะลอกแก้ว
นางศิรินันท์ อุดมศิริไพศาล
นายดารง สายมี
นางพรเพ็ญ กลิ่นผกา

ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนคลองทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๕ การแข่งขันทาอาหารคาว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางกุลยา ภุชฌงค์
นางประทิน สนประเสริฐ
นายสมบัติ เหมือนนิล
นางนิภาภรณ์ แสนทน

ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่
ครูโรงเรียนบ้านนาสนุ่น
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๖ การแข่งขันทาอาหารคาว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวัลยา เพชรสุกใส
นางบุษบา สิงห์ที
นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร์
นางจันทร์แรม ภูเยี่ยมจิต

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๒
๘.๑.๑๗ การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่
นางสนธยา ชาญบรรพต
นางสาวกันยารัตน์ แช่มเดช
นางตันติมา มุยคา

ครูโรงเรียนบ้านใหม่วไิ ลวัลย์
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๑๘ การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางปิ่นญา หริกุลรักษ์
นางจาเนียร จินตนา
นางสุภาพ นวลน้อม
นางสาวจิตตาภา เขียวคา

ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
๘.๒.๑ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
นายกิตติศักดิ์ กิจติยา
นายจีรพันธ์ รักผึ้ง
นายสนั่น โกหนองแวง

ครูโรงเรียนบ้านสันติธรรม
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย
ครูโรงเรียนบ้านท่าแดง
ครูโรงเรียนบ้านซับบอนวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๒ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

๑.
ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอก
นายประยูร ภูเเข่งหมอก
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
นายแสนชัย ลิ้มรังสฤษดิ์

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี

ครูโรงเรียนบ้านเนินถาวร
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๓ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายเฉลิมพล แสงบารุง
นายวิธวินท์ คาพิชัย
นางอรชา เขียวมณี
นายสุชาติ ท้าวเมือง

ครูโรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
ครูโรงเรียนบ้านกองทูล
ครูโรงเรียนบ้านน้าอ้อม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๓
๘.๒.๔ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชนินทร์ บุตรคาโชติ
นายวินัย หน่อนาง
นายสุวิทย์ ดีวัน
นางกัลยากร ลาภะสัมปัน

ครูโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา
ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๕ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางกัญจนา มีศริ ิ
นายปิยพงษ์ บุญนิล
นางสาววราภรณ์ ขาวประพันธ์
นายธนเดช บุตรน้าเพ็ชร

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง
ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๖ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายพิสูตร สายคาทวน
นางสาวมยุรี ฟองจันสม
นายนัทพงษ์ ฉิมมุจฉา
นายสุวรรณ แนวโสภี

ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียง
ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ครูโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๗ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายทรงพล มากแก้ว
นายพิภพ ยิม้ สาระ
นางสาวคณาลักษณ์ พืชเงิน
นางสาวจันทนา ธนูน้อย

ผอ.โรงเรียนบ้านลาตาเณร

ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม
กรรมการ
ครูโรงเรียนโคกรังน้อย
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๘ การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชัยวัฒน์ ปานนิล
นายสุนทร สายทอง
ว่าที่ รต.ภาคภูมิ บัวทอง
นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี

ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๔
๘.๒.๙ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายจักรกฤษ งามเลิศ

นางเมษา ศาสตร์นิยม
นางพรพิมล มีมุข
นายนันทพัฒน์ โพธิ์เหลือง

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนชุมชนวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๑๐ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชาญชัย ชัชวาลย์
นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย
นายภานุวัฒน์ สิงห์ไพร
นายบวร บุญนาค

ครูโรงเรียนบ้านวังขาม
ครูโรงเรียนบ้านปากตก
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๑๑ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์
นายสุรพงษ์ กงถัน
นางสาวพรนิภา นมนาน
นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น

ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
ครูโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒.๑๒ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายศราวุธ ธรรมมัง
นางสาวพิมชญา สนิทนอก
นางวีรนิษฐา บุญอ้อย
นางนพมาศ พรมท้าว

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ครูโรงเรียนบ้านรังย้อย
ครูโรงเรียนบ้านวังไผ่
ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๓. การแข่งขันหุ่นยนต์
๘.๓.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายทศพล น้อยใส
นางอุน่ เรือน ทวนขุนทด
นางสุมาลี เก่งสาริกัน
นายธนชัย วุฒนิ าคธรรม

ผอ.โรงเรียนบ้านคลองกรวด
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี
ครูโรงเรียนบ้านใหม่สาริกา
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๕
๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๙.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางบุญนาค ยิม้ ปุย
Mr. Samuel Antwi
นางสาววิภาวนีย์ ชาญวิถี
นางสาวกรรณิการ์ สุทธปัญโญ

ครูโรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านกม.30
ครูโรงเรียนบ้านแควป่าสัก
ครูโรงเรียนบ้านฟุบสะแก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๒ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางพิสมัย สุวรรณานนท์
Ms. Maritel D. Ocares
นางสาววิไล หลงใจคอย
นางสุกัญญา ทองมา

ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว
ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๓ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์
Mr. Felix Obeng Dompreh
น.ส.ดวงฤทัย หิตเทศ
นางอุดมลักษณ์ สถาพรศรีสวัสดิ์

ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านปากตก
ครุโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๔ กิจกรรม (Spelling Bee) ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวันวิสา สิงห์ไพร
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
นางวันทนา วัชรเศรณี

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง
ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด
ครูโรงเรียนบ้านสันเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๕ กิจกรรม (Spelling Bee) ชัน้ ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางพนิดา หมื่นชนะมา
นางสาววารินทร์ ประสงค์ทรัพย์

นางประทิน ชมภู
นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพง

ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครูโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๖
๙.๖ กิจกรรม (Spelling Bee) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวบุญสม โพธิ์คาสี
นางสิริกาญจน์ สรรคพงษ์
Mr. Gary N.Juntarciego
นางสาวประนอม กมลคร

ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ครูโรงเรียนอุดมวิทยา
ครูโรงเรียนบ้านบึงกระจับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๗ การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาววิไล โพคาทรัพย์
นางสาววาสนา จันตา
นางสาวสมลักษณ์ รูปเชิด
นางศิริลักษณ์ จั่นเทศ

ครูโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
ครูโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บารุง
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๘ การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์
Ms. Jovelyn L. Omega
นางสาวกชพรรณ ไชยกุล
นางพิลารัตน์ สังเกตุ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
โรงเรียนบ้านรังย้อย
โรงเรียนบ้านบ่อไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๙ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางฐิตพิ รรณ หุมบางดี
นางสาวนิตยา สาราญพันธ์
นางสาววิมลสิริ ใจเฉื่อย
นางอนงค์นาฎ พรมดี

ครูโรงเรียนบ้านปากตก
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกาแพง

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๐ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
นางบุญเรือง แสนคาน
นางสาวสมปรารถนา ติ่งบุญ

ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๗
๙.๑๑ ละครสัน้ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวศิรินารถ ตะกุดแก้ว
นางศันสนีย์ สิงห์คา
นายอนุกูล คะมันจา
ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวภา พันนุรักษ์

ครูโรงเรียนบ้านนาน้าโครม
ครูโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๒ การแข่งขันอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ชั้น ป.๔-๖ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.

นายชัย เหล่าธนาวรกุล
นางนันทิตา เหล่าธนาวรกุล
นายอภิชาต จันทร์ดารงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์

ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๓ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.

นายเบญจ์ กิตคิ ุณ
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ ๓

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๔ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asean Quiz ) ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางนกเล็ก อยู่สุข
น.ส.กิตลดา ปิ่นทอง
นางสุวรีย์ เดชปั้น
นายวิษุวัต วรรณศรี

ครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครูโรงเรียนบ้านกม.๓๕

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๕ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asean Quiz ) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางกัญญา หมื่นชนะ
นางอาริดา พรหมชุลี
นางจิตตาภา เขียวคา
น.ส.ขวัญตา ภูมิใหญ่

ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
๑๐.๑.๑ การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายธนภัทร อาจจีน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวประภา จีนหลง
ครูโรงเรียนบ้านบัววัฒนา
กรรมการ
๓. นายต้องตา สนิทไทย
ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
กรรมการ
๔. นายวิทยา แก้วโสดา
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
กรรมการและเลขานุการ

๒๘
๑๐.๑.๒ การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๑๐.๑.๓
๑.
๒.
๓.
๔.

นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่น
นายเสมอ กิจพินิจ
นายดารงค์ พรพิศ
นายสุนทร ศรีสมุทรนาค

ครูโรงเรียนบ้านหนองโป่ง
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครูโรงเรียนบ้านสระประดู่
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์

การจัดการค่ายพักแรม ชั้น ม.๑-๓
นายนรินทร์ พินดอน
นายประทุมรัตน์ หลวงวิหาร
นายสมร ภูคา
นายวีรชัย ประจักษ์รัตนกิจ

ประกอบด้วย
รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

ครูโรงเรียนบ้านคลองยาง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๒ กิจกรรมสภานักเรียน
๑๐.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายธีระพล จันทะโก
นายชาติชาย จงวัฒนารักษ์
นางสาวรัตนา สายวงษ์คา
นางพรสวรรค์ ฤทธิ์มณี

ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บารุง
ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ครูโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๒.๒ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายบัญญัติ คงด้วง
นางสุบิน ประมายะ
นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้า
นายอาณัติ อินมานพ

๑๐.๓ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor :YC) ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายจีรศักดิ์ วารีศรี
น.ส.ประครอง ถุนพุฒดม
นายชะโลม ตะกรุดสงค์
นายมาโนช เรือนสวัสดิ์

ครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๙
๑๐.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑๐.๔.๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางลาใย รูปเชิด
นางภาวี วงษ์เคี่ยม
นางวัชราภรณ์ ชานาญกิจ
นางปทิตตา จันทร์แสง

ครูโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๔.๒ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสวาท สนิทไทย
นางจุฬามณี ลาภอารมณ์
นางจันทร์ทิพย์ ผลไพร
นายชาญชัย ปลัดเซ็นต์

ครูโรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครูโรงเรียนบ้านซับวารินทร์
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๕.๕ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์สง่ เสริมการอ่าน ชั้น ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางนงนิตย์ นาคกนก
นางนวลจันทร์ คานวนศักดิ์
นางซ่อนกลิ่น สุทธา
นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒนกุล

ครูโรงเรียนบ้านท่าโรง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑. การจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
๑๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑.
๒.
๓.
๔.

- กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น
บกพร่องทางการเรียนรู้ , บกพร่องทางสติปัญญา , บกพร่องทางกาย ระดับชั้น ม.1-3
และการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย
บกพร่องทางการมองเห็น ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
นางสุภัค ดอนกระสินธ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู
ประธานกรรมการ
นางเรณู ขันทอง
ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
กรรมการ
นางวันเพ็ญ ดาราวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ กรรมการ
นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
กรรมการและเลขานุการ
- กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางสติปัญญา , ระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย

๓๐
๑.
๒.
๓.
๔.

๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวฑิฑัมพร สวัสดิ์นะที
นางสาวทัดดาว แก้วแท้
นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
นางสาวขวัญเรือน หาเพลิง

ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านกันจุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการมองเห็น , บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และการแข่งขันการจัดทา
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
ประกอบด้วย
นางสาวฑิฑัมพร สวัสดิ์นะที
ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ประธานกรรมการ
นางสาวทัดดาว แก้วแท้
ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
กรรมการ
นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
กรรมการ
นางสาวรัตณีย์ ปัทมะ
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. นางสุภัค ดอนกระสินธ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู
๒. นายพรรณกานต์ เกียรติบดินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
๓. นางเรณู ขันทอง
ครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
๔. นางวันเพ็ญ ดาราวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางสาวทิฑัมพร สวัสดิ์นะที
นางสาวทัดดาว แก้วแท้
นางสาวธนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
นางสาวขวัญเรือน หาเพลิง

ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านกันจุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นายบุญมา ชาชานาญ
นางวันเพ็ญ พิมาน
นางเนตรนภา จงใจมั่น
นางสาววันเพ็ญ คิงขุนทด

ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓๑
๑๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ (ทัศนศิลป์) ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางอาพร จันทร์ดารงค์
นายกษิณ อินจงใจ
นางสาวนภาลัย ผลอาหาร
นางมนัฎชา มณีรัตน์

ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด
ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์
ครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ (ดนตรี) ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นางศศิธร ดาทอง
นางชุติพร เหล็กคา
นางนงเยาว์ นามทองดี
นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์

รองผอ.ศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูศพจ.จังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการประสานงาน
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา ในการประกวดแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๑. กรรมการประสานงาน การศึกษาระดับปฐมวัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘

นายไพฑูรย์ อ่องลออ
นายเชวง คงจานงค์
นางวาณี สุวรรณชาติ
นางบุญนาค เนียมเปรม
นางวันเพ็ญ วังคุม้ ภัย
นางประไพศรี ภูศ่ รี
นางบานชื่น พุ่มชะเอม
นางอมรินทร์ เฉยทอง

ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวเิ ชียรบุรี
ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง
ครูโรงเรียนบ้านวังท่าดี
ศึกษานิเทศก์

๓.๒ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗

นายสมาน สุ่มหลิ่ม
นายเสถียร มณีรัตน์
นายมนัส คงดี
นางวรรณดี พลเยี่ยม
นางนันทยา ทรายฮวด
นายประสิทธิ์ กระทู้
นายวิชัย พลอยบุตร

ผอ.โรงเรียนบ้านพุขาม
ผอ.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ผอ.โรงเรียนบ้านวังขอน
ครูโรงเรียนบ้านพุขาม
ครูโรงเรียนบ้านเนินคนธา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๓๒
๓.๓ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายคมสัน คุ้มทรัพย์
นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ
นางสาวมาลินี สุขหา
นายวันชัย โกมาร
นางอรทัย คุ้มทรัพย์
นายสามารถ ใจกล้า
นางษมากร บัวหอม
นายฉ่า เชือ้ อินทร์
นายสมบูรณ์ ตุม้ ทอง

ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนบ้านราหุล
ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๕
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๓.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘
๙
๑๐.

กรรมการการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
นายสมบูรณ์ คุ้มสุวรรณ
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง
นางปิยวรรณ บัวสุวรรณ
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
นางปราณี ศรทอง
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
นายนิคม เพชรบูรนิล
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
นางประดับ ราชวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านราหุล
นางศุจกิ า จักคาม
รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
นายชัยวัฒน์ ปานนิล
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี
นางณิตต์ดา อานาจ
ศึกษานิเทศก์
นายคารณ เหมือนโพธิ์
ศึกษานิเทศก์

๓.๕ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘
๙
๑๐.

นายวัฒนากร บัวทอง
นายสุเทพ หมายเจริญ
นายเสรี สุขพ่อค้า
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
นายไสว ชาญบรรพต
นายสุรศักดิ์ ภู่งาม
นางปัญฑารีย์ ขุนสุรินทร์
นางสาววันเพ็ญ คล้ายสุวรรณ์
นางพัชลีวรรณ เศรษฐชัย
นายประหยัด รอดแสน

ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ผอ.โรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
ผอ.โรงเรียนบ้านเนินถาวร
ผอ.โรงเรียนบ้านปากตก
ครูโรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
ครูโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
ครูโรงเรียนบ้านปากตก
ครูโรงเรียนบ้าน กม.๓๐
ครูโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
ศึกษานิเทศก์

๓๓
๓.๖ กรรมการกลุ่มประสานงาน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘
๙
๑๐.

ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์
นายบุญโฮม หลอดทอง
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
นายสาคร ทองจันทนาม
นายวิโรจน์ สาริกา
นายคารณ ฤาชา
นางมณีรัตน์ ลาภสิริสมสกุล
นายไชยจเร บุญกาวิน
นายสุภาพ กุประดิษฐ์
นายชัยชาญ หมื่นชนะมา

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
ครูโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๓..๗ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายสมนึก พันธุ์วงศ์
นายธามรงค์ ชมพู
นายจุลภาสน์ พุทธชาติ
นายสวง บัวทอง
นายอินถา ศรีบุรินทร์
นายประทุม สีดี
นายสารวย งามนิยม
นายวรวัฒน์ ทะบรรหาร
นางสาวปราณี สนุ่นดี
นางแสงจันทร์ สืบสุนทร
นางปาริชาติ เข่งแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล

ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ผอ.โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ผอ.โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ครูโรงเรียนบ้านกองทูล
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านบ่อไทย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๓.๘ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗

นายลาพึง วิมลเศรษฐ
นายประสาน มั่นฟัก
นางรัตนา สิงห์ที
นางพรเพ็ญ กลิ่นผกา
นายสมบูรณ์ พรสวัสดิ์
ว่าที่ พ.ท.เรืองยศ กันภัย
นางประคอง สาธรรม

ผอ.โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ผอ.โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านกลาง
ครูโรงเรียนบ้านคลองทราย
ครูโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
ครูโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
ศึกษานิเทศก์

๓๔
๓.๙ กรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘
๙.

นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
นางนิธินันท์ จันทร์คา
นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์
นางประทิน ชมภู
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
นางสาวนิตยา สาราญพันธ์
นางกัญญา หมื่นชนะ
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
นายเบญจ์ กิตคิ ุณ

ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ผอ.โรงเรียนบ้านลาพาด
ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
ครูโรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๓.๑๐ กรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.
๒.
๓.
๔.

นายชาญชัย วิเศษกุลพรหม
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
นายชาญณรงค์ ชานาญกิจ
นายปัณณธร บัวอุบล

ผอ.โรงเรียนบ้านโคกปรง
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว
ผอ.โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
ศึกษานิเทศก์

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายดิเรก ต่ายเมือง)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

