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(ร่าง)

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจาปี ๒๕๕๗
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุม่ ๑
-----------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ มอบหมำยให้โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรีเป็นผู้ดำเนินงำน
ในกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗ “ศิลปหัตถกรรม นำ
ศักยภำพเด็กไทย ก้ำวไกลสู่ ” ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ กลุ่ม ๑ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต
พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง โดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
๔๐ จำนวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๗ จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดเทศบำล จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษำสังกัดกำรศึกษำเอกชน จำนวน ๗ โรงเรียน และโรงเรียนปริยัติธรรมสำมัญวัดมหำธำตุ (สพช.) จำนวน ๑
โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน ๒๑ โรงเรียน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนทำงด้ำนวิชำกำร และศิลปหัตถกรรม ตำมศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ สร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภำพและสุนทรียภำพ กิจกรรมสร้ำงสรรค์โดย
ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ ๔-๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่อำนวยกำรบริหำรโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยพิทยำ ไชยมงคล
ผู้อำนวยกำร สพม. เขต ๔๐
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์
รองผู้อำนวยกำร สพม. เขต ๔๐
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยเฉลิมชัย ชั้วเจริญ
รองผู้อำนวยกำร สพม.เขต ๔๐
รองประธำนกรรมกำร
๑.๔ นำยชำญวิทย์ อุ่นอนันต์
รองผู้อำนวยกำร สพม. เขต ๔๐
รองประธำนกรรมกำร
๑.๕ นำยไพรัช ประจันเขตต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๑.๖ นำยพีรพัฒน์ วัชรินทรำงกูร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๑.๗ นำยกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช. กรรมกำร
๑.๘ นำยประสิทธิ์ หมอรักษำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม
กรรมกำร
๑.๙ นำยจุลินทร์ น้ำค้ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
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๑.๑๐ นำยสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพัชรพิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๑ นำยประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๒ นำยวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๓ นำยไพรัตน์ กลิ่นทับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๔ นำยศรีทวน ยุ่นแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๑.๑๕ นำงสำวพิมพ์มำดำ วิชยั ธนพัฒน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล ๓ ชำญวิทยำ กรรมกำร
๑.๑๖ นำงสำวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมกำร
๑.๑๗ นำยวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมกำร
๑.๑๘ นำยสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรำญรำษฎร์วิทยำ กรรมกำร
๑.๑๙ นำยสุวรรณ ฟักผล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเสรีศึกษำ
กรรมกำร
๑.๒๐ นำงสำวธนพรรณ กิตติสุวรรณกูล ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกิตติพิทยำ
กรรมกำร
๑.๒๑ นำยประสำน เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนดงขุยวิริยำนุสรณ์ กรรมกำร
๑.๒๒ นำยกฤษณะ ควรประเสริฐ ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน กรรมกำร
๑.๒๓ นำงสุนำนันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัชรชัย
กรรมกำร
๑.๒๔ นำงสำวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมกำร
๑.๒๕ พระพิศำลพัชรกิจ พระสังฆำธิกำรโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดมหำธำตุ
กรรมกำร
๑.๒๖ นำยธำนี ชำตินันทน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๑.๒๗ นำงปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๑.๒๘ นำงทิวำภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑.๒๙ นำยอำคม วิทยเขตปภำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
กรรมกำร
๑.๒๙ นำงอำทิตยำ ปัญญำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
กรรมกำร
๑.๓๐ นำงสุวรรณำ วรทล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร
๑.๓๑ นำงนิยมพร เจริญวัฒนำชัยกุล ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓๒ นำงเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓๓ นำงสำวประกำย บรรลัง นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑.๓๔ นำงสำววรำภรณ์ ผึ่งผำย ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๓๕ นำงภิญญำพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้ำที่ในกำรจัดหำและจัดห้องแข่งขันดำเนินกำรแข่งขันตลอดจนดูแลควำม
เรียบร้อยของสถำนที่ในกำรจัดประกวดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยดำเนินงำนในวันที่ ๔-๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
วิทยำนุกูลนำรี
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๑. นำย ไพรัช ประจันเขตต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบุญร่วม พฤทธสำโรช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงประกำยดำว หำดยำว รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสุจินดำ แก้วมำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี รองประธำนกรรมกำร
๕. นำงจินตนำ มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี รองประธำนกรรมกำร
๖. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม
กรรมกำร
๗. คณะครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๘. นำงสมบูรณ์ อำจหำญ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำยนิรุทธิ์ แก้วนิคม
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓. คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้ำที่ในกำรอำนวยควำมสะดวกให้คำปรึกษำประสำนงำน จัดหำ
กรรมกำรและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๓.๑ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. นำยประสิทธิ์ หมอรักษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเดือนเพ็ญ ใจบุญ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรำยุทธิ์ อินทรำลักษณ์ ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงอิสรำภรณ์ ลิ้มสุข
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงกำนต์สินี กัญญำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๒ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. นำยวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรัชดำ ผูกพยนต์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวิไลวรรณ บุญเรือง
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยอำชัญ สุพรรณกลำง
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงพรพิลำศ วำนิช
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๓ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. นำยพีรพัฒน์ วัชรินทรำงกูร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุพิชญำ เหล็กแดง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงมลฤดี เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงกรรณิกำร์ ทองรักษ์
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงพัชรี ขจรเพชร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๔ คณะกรรมกำรประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑. นำยไพรัช ประจันเขตต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุจินดำ แก้วมำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี รองประธำนกรรมกำร
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๓. นำงพัชรำภำ นำคคล้ำย
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยวีระเดช พุ่มอิ่ม
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงแน่งน้อย อุตม์อ่ำง
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๕ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑. นำยกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิโรจน์ สกุลวงศ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช. รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสุระพล หำนำม
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำยยุทธนำ ปำนพันธุ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๖ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓.๖.๑ สาระทัศนศิลป์
๑. นำยวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ประธำนกรรมกำร
๒. นำย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำยธีรยุทธ เพชรบูรณิน
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๖.๒ สาระดนตรีสากล
๑. นำงสำวจงรักษ์ ตั้งละมัย
๒. นำยสุพรรณ์ พลบุรี
๓. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
๔. นำยสมำน ประดับวงศ์
๕. นำงสำวนันท์นภัส บุญยอด
๓.๖.๓ สำระดนตรีไทย
๑. นำยสุพจน์ ประไพเพชร
๒. นำยสุพรรณ์ พลบุรี
๓. นำยประสำน สุดทำนอง
๔. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว
๕. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
๓.๖.๔ สาระนาฏศิลป์
๑. นำยไพรัตน์ กลิ่นทับ
๒. นำยครรชิต พรคุณรักษ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอบจ.พช.
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอบจ. พช.

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพัชรพิทยำคม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ครูโรงเรียนพัชรพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
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๓. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงเบญจมำศ สืบหล้ำ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๗ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๗.๑ การงานอาชีพ
๑. นำงสำวพิมพ์มำดำ วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล ๓ ชำญวิทยำ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจุฑำภรณ์ จันทะคูณ
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยนิกร คงแท้
ครูโรงเรียนเทศบำล 3 ชำญวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยตระกูล เบำะโต้ง
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๕. นำงบุษดี บะคะ
ครูโรงเรียนเทศบำล 3 ชำญวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๗.๒ หุ่นยนต์
๑. นำยศรีทวน ยุ่นแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมชำย นอนำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวันดี กุมภำพันธ์
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๔. นำยณัฐพล สีหำฤทธิ์
ครูโรงเรียนสำรำญรำษฎร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๕. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๗.๓ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑. นำยจุลินทร์ น้ำค้ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววลัยพร นำคธรรมชำติ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. นำยยุทธจักร ไกรสิงห์
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๕. นำงสำวมัลลิกำ กันหำ
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๘ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑. นำยประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
๒. นำงสุจินดำ แก้วมำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงสุนิรัตน์ดำ กรมไทสงค์ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
๔. นำงดวงฤทัย สีวัน
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๕. นำงวัชรำภรณ์ เชื้อเจ็ดตน ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
๓.๙ คณะกรรมการประจากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นำยสุวรรณ ฟักผล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเสรีศึกษำ
๒.
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเสรีศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
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๓. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงปิยำนันท์ ปิ่นสุข
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำยธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๔. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินและวัสดุในการดาเนินการจัดงาน ประกอบด้วย
๔.๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
๑. หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินโรงเรียน โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. รองหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินโรงเรียน โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. ฝ่ำยกำรเงินโรงเรียน
โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และงานแสง สี เสียง มีหน้ำที่บันทึกภำพและบริกำรเรื่องโสตทัศนูปกรณ์
ในแต่ละจุดกำรจัดงำน ประกอบด้วย
๕.๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
๑. หัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. รองหัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. คณะทำงำนงำนโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑. กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๑ อ่ำนเอำเรื่อง (อ่ำนในใจ) ม.๑-.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงปำริชำติ ทิพย์พยัคฆ์กร
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอมรรัตน์ สิทธิ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำคร อินเจริญ
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวนุจรี ดำริรำษฎร์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงศุภลักษณ์ สีสุขสำม
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๒ อ่ำนเอำเรื่อง (อ่ำนในใจ) ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงพิศมัย ปรำงศรี
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอุบล จันครุฑ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงลดำรัตน์ จิตสุภำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงณุกุลพร เพ็งโคตร
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงศุภลักษณ์ สีสุขสำม
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๓ เขียนเรียงควำมและคัดลำยมือ ม.๑-.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสมปอง บัวป้องท้ำว
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมนึก ศรีปิ่น
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจุรีพร พุ่มพฤกษ์
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำร
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๔. นำงเบญจพร ศรีสุขคำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุพิชญำ ชูสกุล
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๔ เขียนเรียงควำมและคัดลำยมือ ม.๔-.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงเอื้อง พันธ์โสดำ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมศรี รังสิกรรพุม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงนภำพิศ แว่นแก้ว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุพิชญำ ชูสกุล
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธนพร สงวนสุข
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๕ ท่องอำขยำนทำนองเสนำะ ม.๑-.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุทธินัน ชิงชัย
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงดวงตะวัน นำมำ
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำรำญ แก้วเรือนชัย
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยนุกูล จำปำเงิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุพิชญำ ชูสกุล
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๖ ท่องอำขยำนทำนองเสนำะ ม.๔-.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงเพลินพิศ แย้มสันต์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงดวงตะวัน นำมำ
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำรำญ แก้วเรือนชัย
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยนุกูล จำปำเงิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๗ กำรแข่งขันพำทีสร้ำงสรรค์ ม.๑-.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวดวงพร มั่นคงดี
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศิริวณี แก้วบท
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงชญำนิช ศรีคงไพร
ครู ร.ร.อบจ พช.
กรรมกำร
๔. นำงนภำพิศ แว่นแก้ว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงอัญชลี คงเมือง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๘ กำรแงขันพำทีสร้ำงสรรค์ ม.๔-.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงเสำวลักษณ์ แก้วทิตย์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววรำยุ อินทรำลักษณ์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอุดมพร ประโยชน์ยิ่ง
ครู ร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงนภำพิศ แว่นแก้ว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงชุลีพร ศรีอ่อน
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๑.๙ แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภำพ (๘ บท) ม.๑-.๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงพูลทรัพย์ ชั้วเจริญ
ครูรเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนำตยำ รัศมี
ครู ร.ร..ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงพัชรินทร์ คำนก
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวปรมจิตต์ สุทธิประภำ ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรรมกำร
๕. นำงดวงตะวัน นำมำ
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๑๐ แต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ (๘ บท) ม.๔-.๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงพวงผกำ สงวนใจ
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเจษฎำพร พรหมประเสริฐ ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสงกำรย์ คำชม
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงดวงตะวัน นำมำ
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวสวิตตำ ศรีเมือง
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๑ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-.๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยอำชัญ สุพรรณกลำง
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวภูริศำ คำคูณ
ครูร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงพิมลดำ สีตะระไส
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยวิษรุตต์ เมืองกำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๔-.๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยชำตรี ธูปมงคล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติ จันทร์ประทำษ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงกัณหำ วันดี
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำคม
กรรมกำร
๕.นำยวรเทพ วิญญูวิทวัส
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓ โครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทที่ ๑ ม.๔-.๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงพรทิพำ ธูปมงคล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุพิพิธชน หมื่นแก้ว
ครูร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปกรกรรณ ทองหล่อ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสุนีย์ เหมยำกรณ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. ว่ำที่ร.ต.อมร ละอองศรี
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๒.๔ โครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทที่ ๒ ม.๑-.๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. น.ส.นงลักษณ์ ร้อยเชียงจันทร์ ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิไลวรรณ บุญเรือง
ครูร.ร.วังโป่งศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพิชัย พรหมมูล
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงณกมล นกแก้ว
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงพัชรี ประภำศิริ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕ โครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทที่ ๒ ม.๔-.๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงพรทิพำ ธูปมงคล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุพิพิธชน หมื่นแก้ว
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปวรวรรณ ทองหล่อ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสุนีย์ เหมยำกรณ์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงพรทิพำ ธูปมงคล
ครูร.วิวทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๖ สร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-.๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสำวสุคนธ์ทิพ แก้วกิติ
ครูร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุภำวดี ประสิทธิพร
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยนิรันดร์ รำมศิริ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยเอกพันธุ์ จันมำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงชนิดำภำ พรประสงค์
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗ สร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-.๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำยนิรันดร์ รำมศิริ
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิรุทธิ์ แก้วนิคม
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุคนธ์ทิพ แก้วกิติ
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยคณนันท์ พฤทธสำโรช
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยเอกพันธุ์ จันดำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-.๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒.นำงสำวจงรัก บุญพุทธ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงประนอม บัวแก้ว
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวอำภำ แจ่มศรี
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวเอื้อมพร อ่อนโอน
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๒.๙ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-.๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยวันชัย อินทรพล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงคงคำ พฤทธสำโรช
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกฤษดำ ด้วงโป้
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงพรพิลำศ วำมิช
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยสันติ สังข์ทอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓.๑ อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงอิชยำ ปำนคำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพฤฒพร ลลิตำนุรักษ์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวณัธสุดำ ทองเพ็ง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงวรำรัตน์ ปำนดำรำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยวรเชษ จันทร์หิรัญ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒ อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงกฤตติกำ จันดำหงษ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมีนำ วันทองสังข์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวิทยำธรณ์ รอดเขียน
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวจิรวรรณ แสนทน
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช
กรรมกำร
๕. นำยสะพรั่งพงศ์ จินดำจำนง
ครู ร.ร.วิวทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๓ ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงสำวขนิษฐำ สุกใสเมือง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไตรภูมิ อ้ำยวงศ์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสำยสุรีย์ ชำดี
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุลีมำศ อยู่มำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวทิสำกร พลบุญ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๔ ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยเขษมชำติ อินทะสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไตรภูมิ อ้ำยวงศ์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวณัฐสุดำ ทองเพ็ง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวชวนพิศ เหล็กใหล
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้ว
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๓.๕ ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงเอื้อมเดือน มูลจันทร์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวน้ำฝน สวัสดิรักษ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวธวัลพร คำสอด
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงเกวลิน พำหำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยศักรำช ชำติชำนำญ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๖ ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงชนัญธิดำ พำพันธ์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวยุพำภรณ์ แนวถำวร
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรวรรณ ผิวดี
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวพฤฒพร ลลิตำนุรักษ์
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงเกวลิน พำหำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๗ กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงถวัลย์จิต คำเมือง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมำนบุรี เหลี่ยมคำ
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวหยำดเพชร แก้วสำร
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงวิสุทธิ์ ต้นดี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุพรรษำ ทองบุญตำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๘ กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงสำวนันทพร พรมมำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุพรรษำ ทองบุญตำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวิทยำธรณ์ รอดเขียน
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงจิตโสภิญ ธนำกรพิพัฒนกุล ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงวัชรี ทองมำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๙ ประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. น.ส.รสนภำ รำสุ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยศรำวุธ จันทร์ตำ
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. น.ส.สุภำพ นวลจันทร์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยชัยวัฒน์ ม่วงดี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงกัลยำณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๓.๑๐ ประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำยจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวรัทยำ จอมศรี
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปรัชญำ ประเสริฐผล
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยศรำวุธ จันทร์ตำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยอ๊อด ศรีมูล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๑๑ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน (โดยกำรติดล้อบินขึ้นจำกพื้น) ม.๑-๓
๑. นำงธิดำ ปัญญำศุภโชติ
๒. นำงสมศรี ประสงค์
๓. นำยปิยวุฒิ พรมภักดี
๔. นำยธนกร ทองมำก
๕. นำยสมควร ศรีจันทร์

ครู ร.ร.อบจ.พช.
ครูร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
ครู ร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๑๒ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยมือ) ม.๑-๓
๑. นำงสำวมนัญญำ พรินทรำกูล
ครู ร.ร.ร.ร.อบจ.พช.
๒. นำยอรรถพล เพ่งสุข
ครูร.ร.เสรีศึกษำ
๓. นำงพิชญำภรณ์ เชษฐสิงห์
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
๔. นำยไพรัช ดวงจันทร์
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
๕. นำยกลชัย โทนแก้ว
ครู ร.ร.วัชรชัย
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๔.๑ เพลงคุณธรรม ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๕ คน
๑. นำงสำวจันทร์สุดำ เพ็งแก่นแท้ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำยเทพ โพธิ์ศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๔. นำงณัฐชยำ บุญเรือง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๕. นำงเกษรุ่ง แหยมแท้
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
๔.๒ เพลงคุณธรรม ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๕ คน
๑. นำยนิยม บุญปัน
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
๒. นำงณัฐธยำ บุญเรือง
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๓. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๔. นำงสำวจันทร์สุดำ เพ็งแก่นแท้ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๕. นำงอรุณศรี ธีระสุทธิ์
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๔.๓ โครงงำนคุณธรรม ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๕ คน
๑. นำงลักขณำ แก้วเพิ่ม
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงชณุตพร ศรีทำ
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
๓. นำยไพฑูรย์ เรืองนำม
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔. นำงกัญฎำ นำคพชม
ครู ร.ร. เทศบำล 3
๕. นำงสำงธัญญทิพย์ แก้วสุพรรณ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๔.๔ โครงงำนคุณธรรม ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๕ คน
๑. นำงสำวลัดดำวัลย์ ยังคง
ครูร.ร.ชนแดนวิทยำคม
๒. นำงสำวสุจิตรำ สุดเกต
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๓. นำงกัญฎำ นำคพชม
ครู ร.ร. เทศบำล 3
๔. นำงเรียมศิริ สำเภำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๕. น.ส.พรรัตน์ ศิลกุล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๔.๕ ภำพยนตร์สั้น ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๕ คน
๑. นำยมิตรสัน ด้วงธรรม
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำยอนุวัฒน์ ขอบปี
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
๓. นำงพัชรำภำ นำคคล้ำย
ครูร.ร.วังโป่งพิทยำคม
๔. นำยประทวน จอมใจ
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
๕. นำงสำวสุจิตรำ สุดเกตุ
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔.๗ ละครคุณธรรม ม.๑-๖ ประเภท ทีม ๑๕-๒๐ คน
๑. นำงวดีวิภำ ชำนำญพันธ์
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยบุญเกื้อ เกตุแก้ว
ครูร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
๓.นำงญำนิชำ พิพัฒน์เจริญสกุล
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๔.นำงนันทพร ยอดพันคำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔.๘ เล่ำนิทำนคุณธรรม ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยนิกร พิมลำ
ครูร.ร.วังโป่งศึกษำ
๒. นำงสำวสำลิน มำจำก
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๓. นำยชัยโรจน์ ชูสิทธิ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔. นำยมำนิต สมำนพันธ์
ครู ร.ร. เทศบำล 3
๕. นำงสำวอถิสำ แก้วฤำชำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๔.๙ เล่ำนิทำนคุณธรรม ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำงระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม

กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
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๒. นำงสำยทอง ปัญญำพวก
ครูร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓.นำยมำนิต สมำนพันธ์
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำร
๔.นำงสำวดวงดี ชำยเรียน
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕.นำงสำวพร้อมจิตร สุนันทวิทย์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๑๐ มำรยำทไทย ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน ( ชาย,หญิง)
๑.นำงจรรยำ วัฒนศัพท์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒.นำงสุนันดำ ศิยำ
ครู ร.ร. เทศบำล 3
รองประธำนกรรมกำร
๓.นำงสำวมนเทียน บุตรเบ้ำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔.นำงชนม์ณกำนต์ อิ่มทรัพย์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕.นำงปทุมพร เคนยำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๑๑ มำรยำทไทย ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน ( ชาย,หญิง)
๑. นำงเกศรินทร์ ภูลำยยำว
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวมนเทียน บุตรเบ้ำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำยรุ้ง วงศ์บรรณะ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสุนันดำ ศิยำ
ครู ร.ร. เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๑๒ สวดมนต์แปล ม.๑-๖ ประเภท ทีม ๑๐ คน
๑. นำยศุภชัย สีมำขจร
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอรสำ ปิระกะ
ครูร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเกษรุ่ง แหยมแท้
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวจันทร์สุดำ เพ็งแก่นแท้ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
๕.๑ แอโรบิก ม.๑-๖ ประเภท ทีม ๑๕ คน
๑. น.ส.รังสิมำ อินทะนันท์
ครูร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกมลวัทน์ โตเทศ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัยพร คำสีม่วง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยชัยรัดน์ โพธิ์ชัย
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงถนอม ศรีนำค
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๒ ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงกุลชำ ศิลกุล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพัทยำ แข้มขะมัง
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
กรรมกำร
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๔. นำยมนัส ศรีศักดิ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวรังสิมำ อินกะนินท์
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๓ ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำยยุทธนำ ปำนพันธุ์โพธิ์
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุรชัย พันธ์นำยม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพิบูลย์ อำนพรหม
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี สีนำค
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยมำโนด แก้วสิทธิ์
ครู ร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สำระทัศนศิลป์
๖.๑ กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยวินัย ทองอยู่
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชัยยุทธ กันทะยะ
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.พช.
กรรมกำร
๔. นำยเธนส ยลเมืองแมย
ครูโรงเรียนเทศบำล ๓ ชำญวิทยำ กรรมกำร
๕. นำยฑิฆัมพร อ่อนละออ
ครูโรงเรียนพัชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒ กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยวินัย ทองอยู่
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชัยยุทธ กันทะยะ
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.พช.
กรรมกำร
๔. นำยเธนส ยลเมืองแมย
ครูโรงเรียนเทศบำล ๓ ชำญวิทยำ กรรมกำร
๕. นำยฑิฆัมพร อ่อนละออ
ครูโรงเรียนพัชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยธวัช นำดี
ครูร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยครรชิต พรคุณำรักษ์
ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธีระยุทธ เพชระบูรณิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงสำวธีรดำ สังเมือง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖.๔ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
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๒. นำงสำวธีรดำ สังเมือง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสันติ กุมภวัลย์
ครู ร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำยธวัช นำดี
ครูร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยมำนพ หลำยเจริญ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสลัก สุขไพโรจน์
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงรสสุคนธ์ แก้วกุมำร
ครู ร.ร.วัชรชัย
กรรมกำร
๔. นำยสมศักดิ์ จันทร์พิลำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจีรติ พุฒพันธ์
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงรสสุคนธ์ แก้วกุมำร
ครู ร.ร.วัชรชัย
กรรมกำร
๔. นำยสมศักดิ์ จันทร์พิลำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยมำนพ หลำยเจริญ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยครรชิต พรคุณำรักษ์
ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมำนพ หลำยเจริญ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสำคร พิมพ์สิงห์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.พช.
กรรมกำร
๕. นำยธวัช นำดี
ครู ร.ร สวนกุหลำบฯ พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยธีรยุทธ เพชรบูระณิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.พช.
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยมำนพ หลำยเจริญ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยธเนส ยลเมืองแมน
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยธวัช นำดี
ครู ร.ร สวนกุหลำบฯ พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖.๙ กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.พช.
ประธำนกรรมกำร
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๒. นำงรสสุคนธ์ แก้วกุมำร
ครูโรงเรียนวัชรชัย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงฑิฆัมพร อ่อนละออ
ครู โรงเรียนพัชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวสิรำณี วิชิตนำค
ครู โรงเรียนสำรำญรำษฎร์
กรรมกำร
๕. นำยสลัก สุขไพโรจน์
ครูโรงเรียนดงขุยพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑๐ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยชัยยุทธ กันทะยะ
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสันติ กุมภวัลย์
ครูโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสำคร พิมพ์สิงห์
ครู โรงเรียนเสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยครรชิต พรคุณำรักษ์
ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู โรงเรียนอบจ.พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑๑ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสันติ กุมภวัลย์
ครูโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู โรงเรียนอบจ.พช.
กรรมกำร
๔. นำยชัยยุทธ กันทะยะ
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑๒ กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยสมคิด เสำองค์
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวินัย ทองอยู่
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธีรยุทธ เพชระบูรณิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำยสลัก สุขไพโรจน์
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยจีรติ พุฒพันธ์
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑๓ กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยจีรติ พุฒพันธ์
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวินัย ทองอยู่
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธีรยุทธ เพชระบูรณิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำยสลัก สุขไพโรจน์
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยสมคิด เสำองค์
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร

สาระดนตรี
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๖.๑๔-๓๗ แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ใช้ชุดกรรมกำร ๗ คน ตัดสินทุกรำยกำร (ยกเว้น รายการที่มี
โรงเรียนของตนเองแข่งขัน)
๑. นำยประสำน สุดทำนอง
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๒. นำงไพลิน วลีเรืองรอง
ครูโรงเรียนวัชรชัย
๓. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล
ครูโรงเรียน อบจ.พช.
๔. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครูโรงเรียนเสรีศึกษำ
๕. นำงนันทพร เลิศวีรศิลป์
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
๖. นำยนำวี บุญทัน
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๗. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๖.๓๘ กำรแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ ประเภท ทีม
๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรรมกำร
๕. นำยเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓๙ กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-๖ ประเภท ทีมไม่เกิน ๔๐ คน
๑. นำยประยูร ลิ้มสุข
อำจำรย์ ม.รำชภัฎเพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร. พัชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยณรงค์ เชียงแท้
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๐ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชำย-หญิง ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติพงษ์ พัดพ่วง
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔.นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยเติมสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๑ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชำย-หญิง ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร. เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิทสกุล
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติพงษ์ พัดพ่วง
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
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๕. จสอ.กิตติพัชร ดีนิยม
ครู ร.ร กิตติพิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๒ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชำย ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร. ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบัญชำ อเนกะเวียง
ครู ร.ร อบจ.พช.
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๓ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร. ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบัญชำ อเนกะเวียง
ครู ร.ร อบจ.พช.
กรรมกำร
๔. จสอ.กิตติพัชร ดีนิยม
ครู ร.ร กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๔ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชำย ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร. เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร. ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบุญมี รำชพรหม
ครู ร.ร อบจ.พช.
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๕ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร. เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุจิตร พิสิฐำกุล
ครู ร.ร. ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบุญมี รำชพรหม
ครู ร.ร อบจ.พช.
กรรมกำร
๔. จสอ.กิตติพัชร ดีนิยม
ครู ร.ร กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๖ กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ชำย ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงปรำณี ยิ้มน้อย
ครู ร.ร. เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำยเติมสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำร
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๗ กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
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๑. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุรไกร แก้วเสมำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปรำณี ยิ้มน้อย
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยเติมสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๘ กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ชำย ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปรำณี ยิ้มน้อย
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยเติมสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔๙ กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปรำณี ยิ้มน้อย
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยเติมสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๐ กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยบัญชำ อเนกะเวียง
ครู ร.ร อบจ.พช.
กรรมกำร
๕. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๑ กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ หญิง ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒.นำยนำวี บุญทัน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยกิตติพงษ์ พัดพ่วง
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖.๕๒ กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย

ม.๔-๖

ประเภท เดี่ยว
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๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบัญชำ อเนกะเวียง
ครู ร.ร อบจ.พช.
รองประธำนกรรมกำร
๓. จสอ.กิตติพัชร ดีนิยม
ครู ร.ร กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๓ กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ หญิง ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. จสอ.กิตติพัชร ดีนิยม
ครู ร.ร กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยเติมสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๔ กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๘-๑๐ คน
๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยมำนะ บุญเกิด
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๕ กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๘-๑๐ คน
๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยมำนะ บุญเกิด
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๖ กำรแข่งขันระบำมำตรฐำน ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๖-๑๒ คน
๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ
ครูโรงเรียน เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๗ กำรแข่งขันระบำมำตรฐำน ม.๔-๖

ประเภท ทีม ๖-๑๒ คน
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๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ
ครูโรงเรียน เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๘ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๒ คน
๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงสำวอริยำ ภิรมศรี
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕๙ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-๖ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๒ คน
๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงสำวอริยำ ภิรมศรี
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖๐ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.๑-๓ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๖ คน
๑. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวพิทักษ์ แพทย์ไชโย
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยมำนะ บุญเกิด
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖๑ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.๔-๖ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๖ คน
๑. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวพิทักษ์ แพทย์ไชโย
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยมนตรี พลรักษำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยมำนะ บุญเกิด
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖.๖๒ กำรแข่งขันแสดงตลก ม.๑-๖ ประเภท ทีม ๓-๕ คน
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๑. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอริยำ ภิรมศรี
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมำนะ บุญเกิด
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖๓ กำรแข่งขันมำยำกล ม.๑-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสุรีวรรณ จันทร์เกษม
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอริยำ ภิรมศรี
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมำนะ บุญเกิด
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗.๑ ประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยตระกูล เบำะโต้ง
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอภิญญำ แสงนำก
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยจันทร์พยัพ สีลำศำธำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงพฤษชำติ ศรลัมภ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยวิรัตน์ หล้ำมี
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒ ประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยปัญญำ นนท์ดำรำ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนำชัย บุญแท่ง
ครูร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยจำนง เนตรทิพย์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำยณัฐวุฒิ ชัยนอก
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงพฤษชำติ ศรลัมภ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓ จักสำนไม้ไผ่ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงพฤษชำติ ศรลัมภ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจำนง เนตรทิพย์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปัญญำ นนท์ดำรำ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงสุตตำ จันทร์สิงห์
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยนิกร คงแท้
ครูร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๔ จักสำนไม้ไผ่ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
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๑. นำงพฤษชำติ ศรลัมภ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยตระกูล เบำะโต้ง
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยนิกร คงแท้
ครูร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยจำนง เนตรทิพย์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสุตตำ จันทร์สิงห์
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๕ แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓ ประเภท
ทีม
ไม่เกิน ๖ คน
๑. นำงพันธ์ทิพย์ ชำนำญพันธ์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงระวิวรรณ จอมคำ
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงทัศนีย์ พันทำ
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงไพรัตน์ พัฒนถำวร
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวอุบลรัตน์ อยู่เครือ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๖ แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บำยศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖ ประเภท ทีมไม่เกิน ๖ คน
๑. นำงสำวนิภำ ทวียศสกุล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพันธ์ทิพย์ ชำนำญพันธ์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงทัศนีย์ พันทำ
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงบัญญัติ วิรัชวงษ์
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช กรรมกำร
๕. นำงระวิวรรณ จอมคำ
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๗ กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงประทิน กสินมนุษย์
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงอุไร เจริญฉิม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงบุษดี บะดะ
ครูร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๘ กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงบุษดี บะดะ
ครูร.ร.เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวนภำ วงษ์สิงห์แก้ว
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำยณัฐวุฒิ ชัยนอก
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงอุไร เจริญฉิม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๙ จัดสวนถำดแบบชื้น ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
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๑. นำยสมพำน โตเทศ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเรียง ตันยศ
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยทองเพชร อำจโยธำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำยมำโนช มำละวัลย์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๐ จัดสวนแก้ว ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยสมพำน โตเทศ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมำโนช มำละวัลย์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเรียง ตันยศ
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยเจริญ แก้วเพี้ยง
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวอำรีรัตน์ บุตรตะไพล์ ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๑ กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงระวิวรรณ จอมคำ
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงรำเพย ยำโต
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช กรรมกำร
๔. นำงพนิดำ บุญยะวัตร
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงพันธุ์ทิพย์ ชำนำญพันธุ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๒ กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงสำวสุพัชรำวดี ไกรโชค
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพันธุ์ทิพย์ ชำนำญพันธุ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงระวิวรรณ จอมคำ
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงพนิดำ บุญยะวัตร
ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยปฐมพงษ์ รินศรี
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๓ กำรแข่งขันทำอำหำร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงรำเพย ยำโต
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจันทิมำ ภำวศุทธิกุล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปฤษณำ สงมุ้ย
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงมำลี บุญเสริม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยกันตวิชญ์ กองแคน
ครูร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๗.๑๔ กำรแข่งขันทำอำหำร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
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๑. นำงจันทิมำ ภำวศุทธิกุล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกันตวิชญ์ กองแคน
ครูร.ร.วัชรชัย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสิริมำ เฝ้ำสกุล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงมำลี บุญเสริม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงรำเพย ยำโต
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๕ แข่งขันทำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน(ขนมไทย) ม.๑-๓
ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงรำเพย ยำโต
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจันทิมำ ภำวศุทธิกุล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวโสภี เปี้ยจันดี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงอัจจิมำ สถำพรพล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยกันตวิชญ์ กองแคน
ครูร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๖ แข่งขันทำอำหำรคำวจำนเดียว(ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน(ขนมไทย) ม.๔-๖
ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงสำวโสภี เปี้ยจันทึก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรำเพย ยำโต
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงอัจจิดำ สภำพรพล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงจันทิมำ ภำวศุทธิกุล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำยกันตวิชญ์ กองแคน
ครูร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๗ กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงสำวดรุณี ศรีอินทร์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงชอุ่ม สุทธิยุทธ์
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอดุลย์ บัวกนก
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสิริมำ เบ้ำสกุล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงลำเพ็ญ ดอกไม้
ครูร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๘ กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงชอุ่ม สุทธิยุทธ์
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดรุณี ศรีอินทร์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอดุลย์ บัวกนก
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสิริมำ เบ้ำสกุล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงลำเพ็ญ ดอกไม้
ครูร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
งานคอมพิวเตอร์
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๗.๑๙ กำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสำววิมลรัตน์ กำญจนโพธิ์
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววรรณิกำ บุญเรือง
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุจิตรำ ปอดทองจันทร์ ครูร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวกรณิกำร์ กุลคำ
ครูร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๐ กำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเกศิณีนำฎ แย้มนิล
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกรณิกำร์ กุลคำ
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงวรรณนิกำ บุญเรือง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยพิสิษฐ์ รักษ์กระโทก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๑ กำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงเกศิณีนำฎ แย้มนิล
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกรณิกำร์ กุลคำ
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงนำจำรี รำมศิริ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยพิสิษฐ์ รักษ์กระโทก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๒ กำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสำวกรณิกำร์ กุลคำ
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติศักดิ์ ต๋ำระ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพิสิฐ รักษ์กระโทก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงแววตำ สีกีรติกุล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวลัทธิพรรณ แท่นงำม
ครูร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๓ กำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสำวอภิญญำ มุขสังข์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนำจำรี รำมศิริ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติศักดิ์ ต๋ำระ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำยพิสิฐ รักษ์กระโทก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวลัทธิพรรณ แท่นงำม
ครูร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๔ สร้ำงหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
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๑. นำงสำวกัญญำวีร์ แซมสีม่วง
ครูร.ร.อบจ.พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงมัลลิกำ แสงเงิน
ครูร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพิสิฐ รักษ์กระโทก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๔. นำงสำวนฤดี ชัยโลม
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำร
๕. นำยเชิดพงษ์ จันนำง
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๕ กำรสร้ำง Webpage ประเภท CMS ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงวำสนำ สมใจ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนำจำรี รำมศิริ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติพงษ์ ปำกเซ
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำร
๔. นำยกิตติศักดิ์ ต๋ำระ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๖ กำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงแววตำ สิริรติกุล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวรุจี จันทร์เปำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวนฤดี ชัยโลม
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๗ กำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวมัลลิกำ กันทำ
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพีระวัฒน์ สิริอำรีย์
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวรุจี จันทร์เปำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงสำวนฤดี ชัยโลม
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒๘ กำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำงวำสนำ สมใจ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวมัลลิกำ กันทำ
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๗.๒๙ กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
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๑. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวเยำวลักษณ์ พำโทน
ครูร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธวัชชัย บุญช่วย
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยไกรสีห์ เสนำมนตรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยจงจัด ดวงจันทร์
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓๐ กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำยเชิดพงษ์ จันบำง
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุจิตรำ ปอดทองจันทร์ ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยสมคิด บุญสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวประภำศรี แสงอนุศำสน์ ครูร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓๑ กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๓ คน
๑. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครู ร.ร วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมคิด บุญสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุจิตรำ ปอดทองจันทร์ ครู ร.ร วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยธวัชชัย บุญช่วย
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓๒ กำรตัดต่อภำพยนตร์ ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน
๑. นำยวันดี กุมภำพันธ์
ร.ร.สวนกุหลำบฯ พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเกศินีนำฎ แย้มนิล
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยกิตติพงษ์ ปำกเซ
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำร
๕. นำยอดุลย์ คำติ่ง
ครูร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๓๓ กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-๓
๑. นำยวันดี กุมภำพันธ์
ร.ร.สวนกุหลำบฯ พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเกศินีนำฎ แย้มนิล
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยกิตติพงษ์ ปำกเซ
ครู ร.ร เทศบำล 3
กรรมกำร
๕. นำยอดุลย์ คำติ่ง
ครูร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๗.๓๔

กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-๖
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๑. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยวันดี กุมภำพันธ์
ร.ร.สวนกุหลำบฯ พช.
๓. นำยชัยวัฒน์ สัตยำธนวัฒน์
ครู ร.ร เทศบำล 3 ชำญวิทยำ
๔. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
ครูร.ร.เพชรพิทยำคม
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๘.๑

Impromptu Speech ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว

๑. นำงสุพัตรำ บุญขะจำย
๒. Miss Meredith Heil
๓. นำงอริสำ บุญจันทร์
๔. Mr. Lance Dewey Ball
๕. นำงสำวพรจิตร เกษำมูล
๘.๒

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร. เพชรบูรณ์วิทยำ
ครู ร.ร.เซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

Spelling Bee ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว

๑. นำงวัชรำภรณ์ เชื้อเจ็ดตน
๒. นำงสุกัญญำ เปลำเล
๓. นำงนฤมน มหำรำช
๔. Mr. Daffyd Stephenson
๕. นำงสำวอรพิน นำมวงษ์
๘.๔

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร.อบจ.พช.
ครู ร.ร สวนกุหลำบวิทยำลัย พช

Impromptu Speech ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว

๑. นำงพรสรรค์ บุญแถม
๒. Mr. Peter Janelle
๓.นำงสำวศริญญำ หมื่นจงใจดี
๔. Mr.Matthijs Kloos
๕. นำงสำวพรจิตร เกษำมูล

๘.๓

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

Spelling Bee

ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๑. นำงสำวจันทนำ พัฒนพงษ์ศรี
๒. นำงสุกัญญำ เปลำเล
๓. นำงนฤมน มหำรำช
๔. Miss Alison Tortolano
๕. นำงสำวอรพิน นำมวงษ์

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57

๘.๕

ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว

Story Telling

๑. นำยสุพดี จันทร์ลำ
๒. Miss Amanda Kelly
๓. นำงจิรำพร เขียวคำ
๔. นำงสมวงษ์ รังสีวงษ์
๕. นำงลำยวน เขียวยะ
๘.๖

Story Telling

๑. นำงสุภำพ สุพรรณกลำง
๒. Ms.Kathryn Florance
๓. นำงสมวงษ์ รังสีวงษ์
๔. นำงลำยวน เขียวยะ
๕. นำงวัณณิตำ แก้วตัน

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57

ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม

๘.๘ Multi Skills Competition
๑. นำงอัมพร อัตรวิโรจน์
๒. Miss Marcell Hill
๓. น.ส.วำรินทร์รัตน์ คงนำคคชฤทธิ์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว

๘.๗ Multi Skills Competition
๑. นำงอัมพร ฉัตรวิโรจน์
๒. Mr. Gabriel Adona
๓. น.ส.วำรินทร์รัตน์ คงนำคคชฤทธิ์
๔. Mr. Emmanuel Sasijr
๕. นำงสำวประกำยเพชร พรมแสง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร เสรีศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
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๔. Mr. Emmanuel Sasijr
๕. นำงสำวประกำยเพชร พรมแสง

ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม

๘.๙ ละครสั้นภำษำอังกฤษ
๑. นำงพรศิริ ใจชื่น
๒. Mrs. Ruffa Torrano
๓. Miss Kezia Srange
๔. นำงพรนภัส เสมำทอง
๕. นำงฐิติยำ จันทร์ดี

๑. นำงภูมิใจ อินทพรโสภิต
๒. Mr. Aabid Ipbal
๓. Miss Michelle Kellogg
๔. นำงพรนภัส เสมำทอง
๕. นำงพรศิริ ใจชื่น

ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๕ คน

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร.เซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ

๘.๑๐ ละครสั้นภำษำอังกฤษ

ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.เซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๒ คน

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม

๘.๑๒ กำรแข่งขันตอบปัญหำอำเซียน
๑. นำงเสำวณิต ศรีไพศำลเจริญ
๒. Miss Claire
๓. นำงสำวอัจลรำพร โนพุธ
๔. นำงสำวบรรเจิด นิ่มพันธ์
๕. นำงหทัยทิพย์ เข็มกมล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๕ คน

๘.๑๑ กำรแข่งขันตอบปัญหำอำเซียน
๑. นำงเสำวณิต ศรีไพศำลเจริญ
๒. นำงสำวบรรเจิด นิ่มพันธ์
๓. นำงสำวพัชรินทร์ อันไม้
๔. Mr. Fredie Unggay
๕. นำงสำวอัจลรำพร โนพุธ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๒ คน

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
ครู ร.ร ชนแดนวิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๘.๑๓ กำรแข่งขันพูดภำษำฝรั่งเศส
๑. นำงศรัญญำ พิชยกุลกิจ
๒. นำงสมจันทร์ หลำยเจริญ
๓.
๔.
๕.

ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม

๘.๑๔ กำรแข่งขันพูดภำษำจีน
๑. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์
๒. นำยไสว เอี่ยมเมี้ยง
๓. Miss Ye Xinxin
๔. Miss Nie Yating
๕. Miss Guo Xiuqing
๖. นำงสำวจิตพร พรสกุลไพศำล

๑. นำงสำวจินตรัตน์ แสงศิริ
๒. นำงนิษำ ธำรงภูวดล
๓. Mrs. Mami Daichou
๔. นำยกิตติพงษ์ พัดม่วง
๕. นำยพัทธพล ทองเกิด

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว

ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
ครูวิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี

๘.๑๖ กำรแข่งขันพูดภำษำญี่ปุ่น

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว

ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
ครูวิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม

๘.๑๕ กำรแข่งขันพูดภำษำจีน
๑. นำงสำวจิตพร พรสกุลไพศำล
๒. นำยไสว เอี่ยมเมี้ยง
๓. Miss Ye Xinxin
๔. Miss Nie Yating
๕. Miss Guo Xiuqing
๖. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์

ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ม.๑-๓ ประเภท เดี่ยว

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์
ครูสอนภำษำญี่ปุ่นอิสระ
ครูอำสำมัคร Japan Foundation
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๘.๑๗ กำรแข่งขันพูดภำษำญี่ปุ่น ม.๔-๖ ประเภท เดี่ยว
๑. นำงสำวจินตรัตน์ แสงศิริ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนิษำ ธำรงภูวดล
ครูสอนภำษำญี่ปุ่นอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
๓. Mrs. Mami Daichou
ครูอำสำมัคร Japan Foundation กรรมกำร
๔. นำยกิตติพงษ์ พัดม่วง
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙.๑ กำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.๑-๓ ประเภท ทีม ๘ คน
๑. นำยภคิน เง่ำทุ่ม
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเวียง ตันยศ
ครูร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยขจรศักดิ์ เทพนนท์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยมิตรสัน ด้วงธรรม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยทรงศักดิ์ น้อยมี
ครูร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๒ กำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๖ คน
๑. นำยภคิน เง่ำทุ่ม
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเวียง ตันยศ
ครูร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยทรงศักดิ์ น้อยสี
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยขจรศักดิ์ เทพนนท์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยมิตรสัน ค้ำงธรรม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๓ กิจกรรมสภำนักเรียน ม.๔-๖ ประเภท ทีม ๗-๑๐ คน
๑. นำยจรัญ ใจวงศ์
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยยุทธนำ ปำนพันธ์โพธิ์
ครูร.ร.สวนกุหลำบฯ พช.
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยเศรษฐำ บุญเสม
ครูร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวพรรัตน์ ศีลกุล
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๔ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ YC ม.๔-๖ ประเภท ทีมไม่เกิน ๕ คน
๑. นำงสำววรรณำ ทัดเศษ
ครูร.ร.สวนกุหลำบฯ พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปวรรัตน์ พัฒนพงษ์
ครูร.ร.เซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเกื้อกูล เพชรมำ
ครู ร.ร ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงมนต์รัสสำ เชื้อสุวรรณ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงศรัญญำ พิชยกุลกิจ
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๙.๕ กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓ ประเภท ทีมละ ๓ คน
๑. นำงนัฎทิรำ อนันตวงศ์
ครูร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพูนทรัพย์ วงศ์ศิริเศษ
ครูร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเสำวลักษณ์ ลิ้มรส
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวลอยใจ เกียรติสถิตย์ ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
กรรมกำร
๕. นำงรัธดำ ผำกุล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๖ กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖ ประเภท ทีมละ ๓ คน
๑. นำงสำวเสำวลักษณ์ ลิ้มรส
ครู ร.ร เสรีศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกลอยใจ เกียรติสถิตย์ ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 57
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวปภำดำ โฆษิตำนนท์
ครู ร.ร เทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวเสำวณีย์ นิลวงษ์
ครู ร.ร.สำรำญรำษฎร์57
กรรมกำร
๕. นำงจำรุวรรณ สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อดาเนินการจัด
ประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจาปี ๒๕๕๗
“ศิลปหัตถกรรม นำศักยภำพเด็กไทย ก้ำวไกลสู่” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุม่ ๑
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพิทยา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

