
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑ 

 

--------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  มอบหมายให้โรงเรียนใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์กลุ่ม ๑ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑ การจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับภาค สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑  
ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง โดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑ จำนวน ๑๐ โรงเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗  จำนวน ๑ โรงเรียน  
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเทศบาล 
จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน ๗ โรงเรียน และโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ วัดมหาธาตุ 
จำนวน  ๑  โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน  ๒๑ โรงเรียน 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมตามศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถสร้างโอกาส
ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์  คณะกรรมการกำหนดจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
กลุ่ม ๑ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพ่ือให้การดำเนินงาน และ 
การตัดสินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดแข่งขัน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ  
 ๑.๑ นายสมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  เพชรบูรณ์ 
    ๑.๒ นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายพัชริน   ภูช่ัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
    ๑.๔ นายวัชรินทร์  ดีดาร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. กรรมการ 
    ๑.๕ นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
    ๑.๖ นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
    ๑.๗ นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม กรรมการ 
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    ๑.๘ นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
    ๑.๙ นางสาวณฐมน  คนเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางอารีวรรณ  ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  กรรมการ 
    ๑.๑๑ นายมานะ  มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา กรรมการ 
    ๑.๑๒ นางชติพร  เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ พช. กรรมการ 
    ๑.๑๓ นางสาวสุวภัทร  เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๑๔ ดร.วรวุฒิ  แสงนาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) กรรมการ 
    ๑.๑๕ นางสาวทิพวรรณ  คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๑๖ นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย กรรมการ 
    ๑.๑๗ ดร.สุรศักดิ์  พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา กรรมการ 
    ๑.๑๘ นายสุวรรณ์  ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา กรรมการ 
    ๑.๑๙ ดร.ธนพรรณ  กิตติสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา กรรมการ 
    ๑.๒๐ นางกชพร  ควรประเสริฐ  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์มารีอาชนแดน กรรมการ 
    ๑.๒๑ นายภานุธานกร เพชรทองธนกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ กรรมการ 
    ๑.๒๒ .......................................... ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ กรรมการ 
    ๑.๒๓ ..........................................  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๒๔ .......................................... ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๒๕ นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๒๖ .......................................... ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพม.เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๒๗ นางสาวประกาย  บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
    ๑.๒๘ นายศุภชัย รัววิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
    ๑.๒๙ นางสาวยลพัชร์  มแีนน ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพม เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๑.๓๐ นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๓๑ นางสาวชุล ี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๓๒ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๓๓ นางพรทิพา ธูปมงคล              ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๓๔ นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๓๕ นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่  สนับสนุนส่งเสริม อำนวยการบริหารการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขต 
  พ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน  
    ๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๑. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวัชรินทร์  ดีดาร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. รองประธานกรรมการ  
  ๓. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายมานะ  มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา รองประธานกรรมการ 
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  ๕. นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๖. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๗. นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๘. นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๙. นางวรรณนิภา  บุญเรือน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๐. นางถวัลย์จิต  คำเมือง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๑. นางเรียมศิริ  สำเภา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๒. นางถนอม  สีนาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๓. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๔. นางนาจรี  ถือศีลป์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวชลิดา   ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๖. นายประทวน  จอมใจ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๗. นางจรรยา  วัฒนศัพท์          ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๘. นายรัชภูมิ น้อยคนดี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๙. นายตุลาพร  กิ่งไทร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๒๑. นางสาวมณีรัตน์  ช่างทอง      ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๒๒. นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์   ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๒๔. นายอวิรุทธ์ ผ่านผิว  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๒๕. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๒๖. นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๗. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๒๘. นางพัชรี  ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่ ดำเนินการแข่งขันจัดหาและจัดห้องแข่งขันดำเนินการแข่งขัน  ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ในการจัด  
            ประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ  โดยดำเนินงาน  ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 ๒.๒ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
  ๑. นายพัชริน  ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๕. นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รองประธานกรรมการ 
  ๖. นางประกายดาว  หาดยาว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๗. พลตำรวจสุริยัน จันเกิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ  
  ๘. นายไพฑูรย์ เรืองนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๙.  นายศิลปะชัย กำแพงแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๐. นางประภาพร นาคสุกล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
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           ๑๑. นายอรรถวิทย์ พินิจนัย  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๒. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๓. นางพัชรี ประภาศิริ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๔. นางปิยานันท์ ปิ่นสุข  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๕. นางกนกลักษมณ์ ผ่านผิว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๖. นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๑๗. นางรัชดา ผากุล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวชลิดา ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๙. นายมงคล อ่อนศรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๒๐. นางวันวิสา คูไดด์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๒๑. นายนิรันดร์ รามศิริ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๒๒. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
  ๒๓. นางสาวชุล ี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๔. นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๒๕. นางสาวฉัตร์นภสั แพทย์สทิธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่ ดำเนินการแข่งขันจัดหาและจัดห้องแข่งขันดำเนินการแข่งขัน  ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ในการจัด

แข่งขันกิจกรรมต่างๆ  โดยดำเนินงานในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนวทิยานุกูลนารี 
๓. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ๓.๑ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ๑. นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชุล ียุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางประภาพร นาคสกุล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๔. นางสาวฉัตร์นภัส  แพทย์สิทธิ์  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
  ๕. นางนาตยา  รัศม ี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๖. นางพิศมัย ปรางศรี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๘. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
  ๙. นางสาวรจนา บุญราชแขวง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
    ๓.๒ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑. นายธนัญชัย  พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ  
  ๒. นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววัฒนา ประสานทอง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ   
  ๔. นายชาตรี ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ   
  ๕. นางธนัญรัตน์ ทองคำสุก ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๖. นางพัชรินทร์ โลหะบาล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๗. นางพัชรี ประภาศิริ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๓.๓ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ๑. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางพัชรี  ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๔. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางปทุมเมศ เทียนนาวา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวรัชนี บําเพ็ญ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางมนัชนันท์ นามวงศ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นายภูริ บานทอง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๑๐. นางถวัลย์จิต  คำเมือง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑. นางนาจรี ถือศิลป์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๔ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๑. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายกำจัด  บุญสุข ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นายประจวบ  ดาสนม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางลักขณา  แก้วเพ่ิม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางบุญเกิด หาญกล้า ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางสาวอภิสา แก้วฤาชา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางเรียมศิริ  สำเภา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นางจรรยา วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๕ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๑. นายวัชรินทร์  ดีดาร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายยุทธนา    ปานพันธุ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวรังสิมา    อินทะนินท์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๔. นายอวิรุทธ์  ผ่านผิว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๕. นายชัชวาล  มาอยู่วัง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๖. นายสุรชัย  พันธุ์นายม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๗. นายวิจิตร โลมา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๘. นายมานพ  ศรีหา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๙. นางถนอม สีนาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นายมงคล  อ่อนสี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ 
  ๑. นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพัชรวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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  ๓. นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้ว ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
  ๔. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๕. นางธันยธร คำมา ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางอัญชลี   คงเมือง ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวบุศรินทร์    ศรีแจ้ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
      ๘. นางนิตยา  คุ้มศรี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นายพรเทพ  แร่นาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
           ๑๐. นางสาวชลิดา  ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑. นายปุญชรัชมิ์  เหมบุรุษ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๗ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 
  ๑. นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายวินัย  จงใจมั่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นายพรเทพ  แร่นาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายสลัก สุขไพโรจน์ ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายครรชิต  พรคุณารักษ์    ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นายชัยยุทธ  กันทะยะ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ  
  ๘. นายสมคิด เสาองค์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ และเลขานุการ 
  ๙. นางสาวธันยพร วิทยเขตปภา   ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
 ๓.๘ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี 
  ๑. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเริงนรินทร์  สมนึก ครูโรงเรียนพัชรพิทยา รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางกฤตยวรรณ ต่อวาส ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
      ๔. นายพงศ์วุฒิ    ชีวาวันชัย ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายพรเทพ  แร่นาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายประสาน  สุดทำนอง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ  
           ๗. นายนภัทร  คำลา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
          ๘. นางสาวชลิดา  ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
    ๓.๙ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     ๓.๙.๑ การงานอาชีพ 
  ๑. นายมานะ  มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
  ๓. นายเอกชัย  รูปขาว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๔. นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางอัจจิมา  สถาพรผล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ   
  ๖. นางสาวนฤมล   พรหมลัทธิ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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  ๘. นายกำเชาว์  อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙. นางสาวชรินธร  สอนหลวย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๓.๙.๒ คอมพิวเตอร์ 
  ๑. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิรุทธิ์  แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย ครูโรงเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๔. นางนาจรี  ถือศีลป์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๕. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๖. นายพงศกร  พงษ์เดช ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๓.๑๐ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ๑. นายพัชริน  ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชุล ียุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๔  นางสาววริชา ประทีปวัชรวงศ์   ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๕. นางสาวธนาวรรณ รันตเนนย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๖. นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๗. นางสาวนลิตา จำปา  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๘.  นางเฉลิมพร พรหมมา ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางกนกลักษมณ์ ผ่านผิว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นางสาวนิภาพร วันแต่ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๑๑ คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๑. นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ  
  ๒. นายไพฑูรย์ เรืองนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายปัญญา นนท์ดารา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๕. นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๖. นายตระกูล เบาะโต้ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๗. นายพงษ์ดนัย มุ้ยพรม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
           ๘. นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๙. นางปิยานันท์ ปิ่นสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. นายมงคล อ่อนศรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
  ๓.๑๒ คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
  ๑. นายมานะ  มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมาน   ประดับวงศ์   ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ  
      ๓. นายนภัทร  คำลา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
           ๔. นายวันดี  กุมภาพันธ์   ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
           ๕. นายเริงนรินทร์    สมนึก ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม กรรมการ 
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  ๖. นางสาวชลิดา  ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๗. นางนาจรี  ถือศีลป์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
    ๔.๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๑. นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกฤตติกา จันดาหงษ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางตุลาพร  กิ่งไทร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางศรัญญา  ลุงคะ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๔.๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
  ๑. นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเอ้ือง พันธ์โสดา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
  ๓. นางพรทิพา  ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
     ๔. นางอรรีย์  พันธ์ประยูร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
     ๕. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม ครูโรงเรียนวิทยานุกลนารี กรรมการ 
   ๖. นางประนอม บัวแก้ว  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
     ๗. นางสาวพรพิลาศ ธรรมสถิตย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่ ประสานงานการเบิกจ่ายเงินและวัสดุในการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน 
 ๕.๑ นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายพัชริน  ภูช่ัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๕ นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๖ นางบุหรัน  ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๗ พลตำรวจสุริยัน จันเกิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๘ นางสาวชุล ียุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยนุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๙ นายศุภชัย  รวัวิชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.เพชรบูรณ์ กรรมการ  
 ๕.๑๐ นายอรรถวิทย์  พินิจนัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๑๑ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ  
 ๕.๑๒ นางพัชรี  ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ  
 ๕.๑๓ นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ  
 ๕.๑๔ นางสาวมัลลิกา  กันหา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
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 ๕.๑๕ นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๑๖ นางตุลาพร  กิ่งไทร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๑๗ นางนาจรี  ถือศิลป์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๑๘ นางแววตา  ลีกีรติกุล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๑๙ นายประทวน  จอมใจ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๒๐ นายพงษกร  พงษ์เดช ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๒๑ นายสมคิด  บุญสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๒๒ นางวรรณิภา  บุญเรือน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.๒๓ นางสาวสภุาวดี  ประสทิธิพร  ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๒๔ นางกัญญาธร ยมยิ่ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๒๕ นางสาววรชิา  ประทีปวัชรวงศ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๒๖ นายพัทธพล  ทองเกิด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
 ๕.๒๗ นางสาวรจนา บุญราชแขวง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๒๘ นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
 ๕.๒๙ นางสาวณภัทรกาญจน์  ก่อกำลัง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
 ๕.๓๐ นายบัณฑิต  สระทองเทียน เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
 ๕.๓๑ นายนิรุทธ์  แก้วนิคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 ๕.๓๒ นายวันดี  กุมภาพันธ์  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมคม กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดทำเว็บไซต์ ประสานงาน กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และบริหารระบบการลงทะเบียนการแข่งขัน 
  ๒. จัดระบบเทคโนโลยี สื่อสาร จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ข้อมูลกรรมการตัดสินผลการแข่งขันคะแนน การแข่งขัน   
รายงานผลการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน 
  ๓. ออกแบบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมทางระบบ Internet ผ่านทางเว็บไซต์ 
๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 
 ๖.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๖.๑.๑ คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นางพิศมัย  ปรางศรี ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางวิยะดา จงกล ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวชญานิษ คงศรีไพร      ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๔. นางฐานิตา  พิมพู       ครู ร.ร.เซนต์โยเชฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวพรยมล บุญจันทร์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๖. นางสาวรุ้งตะวัน  โพธิสน ครู ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา กรรมการ 
         ๗. นางศิริวิณี  แก้วบท ครู ร.ร.ดงขยุวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๒ คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางเอ้ือง  พันธ์โสดา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสายสุณี  พรมอวบ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางวิยะดา จงกล ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
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         ๔. นางสาวอุดมพร ประโยชนยิ่ง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพ็ชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นายณัฐนนท์ มูลณี ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๖. นายชัชวภัทร ศึกษา ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
      ๖.๑.๓ วรรณกรรมพิจารณ์  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
        ๒. นางสายสุณี พรมอวบ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ    
         ๓. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัย ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางสาวพิกุล ต่วนโต ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๔ วรรณกรรมพิจารณ์  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายธีรภัทร คำทิ้ง ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ    
         ๒. นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ   
        ๓. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัย ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
        ๔. นางรจนา    พรมนนท์ ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๕. นางลินจง จุลสายพันธ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๑.๕ พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นางสาวรจนา  บุญราชแขวง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวศศิธร กล่อมจิต ครู ร.ร.ชนเเดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวสิริวิมล แจ่มแจ้ง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
        ๔. นางจุไรรัตน์  พ่ึงเมือง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นางกรรณิกา    สารี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
      ๖.๑.๖ พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
            ๒. นางสาวอวยพร  ไหวหากิจ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางชนากานต์    น่าบัณฑิต ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
        ๔. นางจุไรรัตน์ พึ่งเมือง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นางสาวบุญยรัตน์    สีดี ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
      ๖.๑.๗ เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นางปัญญาภรณ์ พฤทธสาโรช ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
              ๒. นางสาวสุพิชญา ชูสกุล    ครู ร.ร.เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางนภาพิศ แว่นแก้ว ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
        ๔. นางกัญจนา  ภูยงค์ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๑.๘ เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางนาตยา  รัศมี ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ    
        ๒. นางนภาพิศ แว่นแก้ว ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวนิดดา    ศรีโพธิ์ ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
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         ๔. นางสาวชญานิษ คงศรีไพร ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๕. นางชยาภรณ์    ทะสวัสดิ์ ครู ร.ร.วัชรชัย กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๙ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางภาวิกา นนท์ดารา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ    
         ๒. นายธีรภัทร คำทิ้ง ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
        ๓. นางวรรณภา แก่นสน ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวพูลทรัพย์ จันทะอินทร์ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
        ๕. นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๑๐ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางประภาพร  นาคสกุล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายวัชรวีร์    มณีวรรณ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางวรรณภา แก่นสน ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางนันท์นภัส    แก้วใส ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวพุฒิระพี  เรือนทองดี ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๑๑ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ : กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางนันทนา จงสถิตย์สุข ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์     รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวสวิตตา ศรีเมือง ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
                ๔. นางสาวกนกวรรณ น้อยนาฝาย ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นายชัชวภัทร ศึกษา ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการ 
         ๖. นางอมรรัตน์  สิทธิ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๑๒ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ : โครงสี่สุภาพ (๔ บท)  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวขวัญใจ  ศรีเลย ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวกนกวรรณ น้อยนาฝาย ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวอุดมพร ประโยชน์ยิ่ง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ  
         ๔. นายสมหวัง  แก้วบท ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางอมรรัตน์  สิทธิ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๑๓ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น (คำคมเดิม) ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางอัญชลี    คงเมือง ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นายภัทรพงศ์ ผุยผัน ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสลิล สุกใส ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวชญานิษ คงศรีไพร ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๕. นางณัฐณิชา ปิ่นสี ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๑.๑๔ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายวิเวก  ยูงทอง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
        ๒. นายณัฏฐพล   จักทอน ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
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         ๓. นางสลิล สุกใส ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางกานต์สินี  กัญญาประสิทธ์ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
        ๕. นายณัฐธชนพงษ์  สิทธิสาริการ ครู ร.ร.ดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       ๖.๒.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวทิพย์สุดา  เมฆประยูร ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวสุภาวดี หว่างหยวก ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
        ๓. นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นางวิภาภรณ์ สมพันธ์     ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์      กรรมการ       
    ๕. นางสาวศรีสุดา  จันทร์แปลก ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางกรรณิการ์ นิธิศธนากุล ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวพิมลดา ศรีเลย  ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางณกมล    นกแก้ว ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
            ๕. นายสมรัก    แก้วกัน ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.๑-๓  
                ประเภททีม ๓ คน  
         ๑. นางเบญจมาศ  ชมภู ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  แก้วกิติ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม    กรรมการ 
         ๔. นายนิธิ    โทหา ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
             ๕. นางสาวกนิษฐา    ประโยชน์ยิ่ง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.๔-๖   
                ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางศริญาภัสร์  ชัชโชติสวสัดิ์ ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวรติกร    พูลพจน์ ครู ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา กรรมการ 
         ๔. นางสาววัฒนา ประสานทอง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
             ๕. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิตติ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๕ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้   
                ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางณพิชญา ตาสาย ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวเทพรัตน์  ทองศรี ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางธนัญรัตน์    ทองคำสุก ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นางสาวจตุพร    จีแจ่ม ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
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             ๕. นายกำธร    ชาติอุดม ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
                ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวสการะ ธรรมมัง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวจิรวดี แก้วมี  ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ   
         ๓. นายกำธร    ชาติอุดม ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นายนิธิ    โทหา ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
             ๕. นางสาวจตุพร    จีแจ่ม ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๗ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  แก้วกิติ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวอัจฉรา  ว่างทุกข์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางน้ำฝน    ศรีหาวัตร ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางนารีรัตน์    เบาะโต้ง ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๘ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายเอกพันธ์  จันมา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธวชัชัย  พิลา ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางพรทิพา ธูปมงคล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
             ๔. นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๙ การแข่งขันคิดเลขเรว็  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาววิริญญา ฝางแก้ว ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวพิมลดา  ศรีเลย ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวพรสุดา สุดนุช ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๕. นางสาววนิดา  คำเก่า ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
             ๖. นางศิริภรณ์  สุวรรณไตรย์ ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวพรพิลาศ  ธรรมสถิตย์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวสุนิศา  บุญยโกวิทย์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวปนิดา    ทองจันทร์ ครู ร.ร.ดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์ กรรมการ 
         ๔. นายเจน    ดาบัว ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
             ๕. นางสาววลัยพร    คำแพง ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๑๑ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายสันติ  สังข์ทอง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางพัชรินทร์  โลหะบาล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวจตุพร    จีแจ่ม ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวศิริพร โป้แล ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
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             ๕.นายภานุพงษ์  วงษ์แหวน ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๑๒ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวเอ้ือมพร  อ่อนโอน ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธนพล คำไสว ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวอภิสรา ตันมี ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
             ๔. นายเอกลักษณ์    หาพุทธา ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๑๓ การแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวพรสุดา สุดนุช ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) ประธานกรรมการ   
         ๒. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางอนัญญา  จันทรัตน์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์มูล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
             ๕. นางกาญจนารัตน์    บุญวงศ์ ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๑๔ การแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ์ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางสาวผกาพันธ์  เพ็งพุฒ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
             ๔. นางสาวสถาปนา บุญมาก ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
             ๕. นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๒.๑๕ การแข่งขันเวทคณิต  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางประนอม บัวแก้ว ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายภทรพล  บัวผัด ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ  
         ๓. นางชมภูนุช    นานาพร ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
             ๔. นางสาวนงค์ลักษณ์  ร้อยเซียงจันทร์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 ๖.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ๖.๓.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายอนุวัฒน์ เกตุแฟง ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ   
        ๒. นางสาวนราวดี ปั้นจู   ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางเพ็ญศรี บุญทรง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสุภาพร หู้เต็ม ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายภูริ  บานทอง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายณัฐรัชน์พงษ์ วิริยะกาญจนา    ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวนราวดี  ปั้นจู ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายศุภณัฐ  สละชีพ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวมธิยา อุทำกา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
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       ๖.๓.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
                ๑. นางสาววรรณี วรรณพักตร์  ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวกนกพร  ศรีสุข    คร ูร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวศิริรัตน์  สำโรงทอง ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวจินตนา วันสาร ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวอรชพร อยู่ข้างแรม ครู ร.ร.เนินพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวศิริรัตน์  สำโรงทอง ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวรจรินทร์ พิมพ์พก ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายสุธี พลมาศ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวศิริพร  หาญสูงเนิน ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวลำพรวน ภาษิต ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายกันต์ธีร์   จันทร์ตา ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสุกัญญา สุมาลี    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวชลธิชา อยู่สวัสดิ์ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางพรนิดา    พรรณา ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางถวัลย์จิต  คำเมือง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายนิธิกร วิสุทธิว์งศ์    ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวนฤมล จันทิมา ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสมพิศ สิทธิพิสัย ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายพร้อมพงศ์  นันทเวช ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๖. นางสาววันวสิา ศิริคงสุวรรณ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๘ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางถวัลย์จิต  คำเมือง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายนิธิกร  วิสุทธิว์งศ์    ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาววันวสิา ศิริคงสุวรรณ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นายพร้อมพงศ์  นันทเวช ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
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         ๕. นายพงษ์ดนัย มุ้ยพรม ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๖. นางสาวกรกนก ทาสีขาว ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวจินตวีร์  โยสีดา    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายชัยวัฒน์  ม่วงดี ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางนุจรี บุญช่วยสุข ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นางพรนิดา    พรรณา ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๕. นางวรัทยา  จอมศรี ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายจักรพงษ ์ ไชยสุ้ย   รองผู้อำนวยการ ร.ร.ติ้ววิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นางวิสุทธิ์    ตันมี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นายศักราช  ชาติชำนาญ  ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นายณัฐวุฒิ  จันละมุด ครู ร.ร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  กรรมการ 
        ๕. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 
       ๖.๓.๑๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  ประเภทบินนานสามมิติ (๓D)  ระดับชั้น ม.๑-๓   
                    ประเภททีม นักเรียน ๒ คน ครู ๒ คน 
         ๑. นางสาวปาริชาติ  สายทอง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพช็ร์   ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายดุสิต    ศิวชาติ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวณัชพิมพ์    จันทร์เปา ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๑๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑-๓   
            ประเภททีม นักเรียน ๒ คน ครู ๒ คน 
         ๑. นายมานะ  ทองคำสุก ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายอ๊อด ศรีมูล     ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายอนุพงษ์    จอมเพ็ง ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๔. นางสาวจิรวรรณ    แสนทน ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๓.๑๓ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย  ระดับชั้น ม.๔-๖   
                    ประเภททีม นักเรียน ๓ คน ครู ๒ คน 
         ๑. นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธรรศ  อุตม์อ่าง ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   คอมพิวเตอร์ 
  ๖.๓.๑๔ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวศศิกานต์ ปิ่นสุข ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
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         ๒. นายพงษกร  พงษ์เดช ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวปวันรัตน์  คำพู    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางมณฑ์ลภัส    ชะนะมาร ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นายพสุวฒัน์  ฤกษ์รัตนประทีป ครู ร.ร.อบจ. (วังชมภูวิทยาคม) กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๑๕ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายกฤษฎา อินทับทิม    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวปวันรัตน์  คำพู    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายโภคิน    เหิงคำแก้ว ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นายพงษกร  พงษ์เดช ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๑๖ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับช้ัน ม.๑-๓   
                     ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางอมรรัตน์  วรรณา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายวันดี  กุมภาพันธ์    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวสุพรรณิภา  ปรวนอุ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายณัฐวุฒิ    ภูป้อง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางอัญชลี    เกตุดี ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๑๗ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับช้ัน ม.๔-๖   
                    ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายวันดี  กุมภาพันธ์    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางอมรรัตน์  วรรณา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวสุพรรณิภา  ปรวนอุ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายกลชัย    โทนแก้ว ครู ร.ร.วัชรชัย กรรมการ 
         ๕. นางเกศินี    แย้มนิล ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๑๘ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางนาจรี ถือศิลป์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวสุพรรณิภา  ปรวนอุ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวประภาศรี  แสงอนศุาสน ์ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการ 
         ๕. นายกฤษฎา อินทับทิม    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๑๙ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายกฤษฎา อินทับทิม    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางนาจรี ถือศิลป์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวปวันรัตน์  คำพู ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นายณัฐวุฒิ    ภูป้อง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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         ๖.๓.๒๐ การแข่งขัน Motion Infographic  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวศศิกานต์ ปิ่นสุข ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางแววตา ลีกีรติกุล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวสุพรรณิภา  ปรวนอุ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายจารึก    บุญยัง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๒๑ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์  ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นายพชร พรมชา ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสุพรณ์ นวลเชย ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นางสาวสุจติรา  ปอดทองจนัทร์ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
        ๕. นางสุกัญญา  การมงคล ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๒๒ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสุกัญญา การมงคล ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางเบญญาสิริ    เหล่านภาพร ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายอัจฉริยะ    วังยาว ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๔. นายพชร    พรมชา ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๒๓ การแข่งขันการสร้าง Web Applications  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายธวชัชัย บุญช่วย ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นายอรรถวิทย์ พินิจนัย     ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายพชร พรมชา ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายณัฐวุฒิ    ภูป้อง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์  ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๒๔ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายอรรถวิทย์ พินิจนัย     ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
         ๒. นายธวชัชัย บุญช่วย ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓. นางปณิชา    ฤกษ์รัตนประทีป ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๔. นายอัจฉริยะ    วังยาว ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน ์ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๒๕ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางวสุนธรา สิทธิเกษร ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวมัลลิกา  กันหา    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางปณิชา  ฤกษ์รัตน์ประทีป ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๔. นายจารึก    บุญยัง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางเบญญาสิริ    เหล่านภาพร ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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  ๖.๓.๒๖ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางเบญญาสิริ    เหล่านภาพร ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นางวสุนธรา สิทธิเกษร ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี    รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวมัลลิกา  กันหา    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวสุจิตราปอดทองจันทร์ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๓.๒๗ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวศศิกานต์ ปิ่นสุข ครู ร.ร.วิทยานุกูลลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายพชร    พรมชา ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายกฤษฎา  อินทับทิม ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสุกัญญา  การมงคล ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นายวัชรวุธ   ประทุม ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
       ๖.๔.๑ เพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นายเชน  โพธิ์ศร ี ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางจันตรี  บานกลีบ  ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวฐิติยา  พิมนาค ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางจุรารัตน    กระตาก ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางสาวทิพย์รัตน์    วิรานนัท์ ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๒ เพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางจันตรี  บานกลีบ    ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวกำจัด  บุญสุข    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางดุจฤดี    หอมหวล ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวสมหญิง  พุทธศิริ ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๕. นางสาวฐิติยา    พิมนาค คร ูร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๓ โครงงานคุณธรรม  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางลักขณา  แก้วเพ่ิม ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ  
         ๒. นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง    ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายจักรภัทร    จันสอง ครู ร.ร.กิตติพิทยา กรรมการ 
         ๔. นางสาวณัฐนันท์    กรมณี ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๕. นายขวัญ    ขวัญมุข ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๔ โครงงานคุณธรรม  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางเรียมศิริ  สำเภา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวพรรัตน์  ศิลกุล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี  รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายพิทักษ์    เงินทอง ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๔. นางนาที    เทียนเหลือ ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการ 
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         ๕. นางสาวพรนภา    คำพิสมัย ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๕ ภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๕ คน  
         ๑. นางอรนงค์    จันทร์หอม ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายพงษ์อนันต์  นพมาก ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
      ๖.๔.๖ ภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางอรนงค์    จันทร์หอม ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ   
         ๒. นายจารึก    บุญยัง ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๓. นายพงษ์อนันต์  นพมาก ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๗ ละครคุณธรรม  ระดับชั้น ม.๑-๖  ประเภททีม ๑๕-๒๐ คน 
         ๑. นายศรัณญภัทร คำภู ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นายณรงค์ชัย    สีสุข ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางสาวธัญญาทิพย์  แก้วสุพรรณ   ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๘ เล่านิทานคณุธรรม  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางวิมลวรรณ บุญฤทธิ์    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวนฤมล   เภาหว่าง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวณัฐพร บุญมี ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางลัดดาวัลย์ ไพเราะ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๙ เล่านิทานคณุธรรม  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวจนัทร์สุดา เพ็งแก่นแท้   ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสุชาติ อ่ำโนนไพร ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวนฤมล   เภาหว่าง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสุกัลยา    ศิร ิ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นายดนัย    ใจเย็น ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๑๑ มารยาทไทย  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางน้ำค้าง  พรมมาก ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวมลเทียน  บุตรเบ้า    ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๔. นางสุกัญญา พูนสุขศิริวัฒนะ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางปทุมพร    เคนยา ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๑๒ มารยาทไทย  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณัชฉรียา  ชำนาญพันธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ  
        ๓. นางสาวมลเทียน  บุตรเบ้า    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายสมบูรณ์    จิรวัฒน์ศิวาพร ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
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         ๕. นายภูริภัทร์    ม่วงเอี่ยม ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๔.๑๓ สวดมนต์แปล  สวดบาลีแปลอังกฤษ  ระดับชั้น ม.๑-๖  ประเภททีม ๑๐ คน 
         ๑. นายประจวบ  ดาสนม ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. พระใบฎีกาอดิศักดิ์อธิจิตโต    ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวเพ็ญประภา   คำภา ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๔. นางสาวธนาศรี   ก้อนทอง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางเกษรุ่ง  แหยมแก้ว ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
       ๖.๕.๑ การออกกำลังกายประกอบเพลง  แอโรบิค  ระดับชั้น ม.๑-๖  ประเภททีม ๑๐ คน 
         ๑. นายชัยพร  คำสีม่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นายมนูญรักษ์  จันทร์ขาว    ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายวรพงศ์   ดาวัลย์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นายอวิรุทธ์  ผ่านผิว ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายมานพ  ศรีหา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๕.๒ การออกกำลังกายประกอบเพลง  คีตะมวยไทย  ระดับช้ัน ม.๑-๖  ประเภททีม ๗-๑๐ คน 
         ๑. นางถนอม สีนาค ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวรังสิมา    อินทะนินท ์ ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายโยธิน    ขัติยะ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นายชัชวาลย์ มาอยู่วัง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายดุรงค์ฤทธิ์    หุ่นทอง ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๕.๓ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน 
         ๑. นายดิเรก    ผูกพยนต์ ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสุทธิพงค์    เทียนสีม่วง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายมนูญรักษ์  จันทร์ขาว    ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นายวรพงศ์   ดาวัลย์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นายวิจิตร    โลมา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๕.๔ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายยุทธนา    ปานพันธุ์โพธิ์ ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ   
         ๒. นางชุติกาญจน์  คำจีระ ครู ร.ร.เนินพิทยาคม รองประธานกรรมการ   
         ๓.  นายดุรงค์ฤทธิ์    หุ่นทอง ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางพรพิมล    ทิพนนท์ คร ูร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายวิจิตร    โลมา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๕.๕ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายสุรชัย  พันธุ์นายม ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางแววดาว    ชูสกุล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายเศรษฐา   บุญเสม ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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         ๔. นายมนัส  ศรีศักดิ์ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นางสาวรังสิมา    อินทะนินท์ ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
       สาระทัศนศิลป์ 
  ๖.๖.๑ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายวินัย  จงใจมั่น ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวนันธิดา  นชุเทียน  ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ  
          ๖.๖.๒ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑.นายวินัย  จงใจมั่น ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายพรเทพ  แร่นาค    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายนันทวัฒน์    วิถารมย์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายพรเทพ  แร่นาค    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นายรัฐศกรณ์  กานต์กวีกรณ์    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวธันยพร วิทยเขตปภา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายพิเชษฐ์    เกตุแก้ว ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสันติ    กุมภวัลย์ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๓. นางสาวธันยพร วิทยเขตปภา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๕ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายสลัก สุขไพโรจน์ ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายครรชิต  พรคุณารักษ์    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายชัยยุทธ  กันทะยะ ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๖ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายครรชิต  พรคุณารักษ์    ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายชัยยุทธ  กันทะยะ ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๓. นายสลัก สุขไพโรจน์ ครู ร.ร.ดงขยุวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๗ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายชัยยุทธ  กันทะยะ ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวอริยา  ยอดนครจง ครู ร.ร.เสรีศึกษา  กรรมการ 
         ๓. นายนันทวัฒน์  วิถารมย ์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๘ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายนันทวัฒน์  วิถารมย ์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวอริยา  ยอดนครจง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นายชัยยุทธ  กันทะยะ ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
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  ๖.๖.๙ การสร้างสรรค์ภาพดว้ยการปะติด  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นายสมคิด เสาองค์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายวิชา เอี่ยมบู่    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุปราณี  ตราศร ครู ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๐ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายทิฆัมพร    อ่อนละออ ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม ประธานกรรมการ  
         ๒. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาล ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม)  กรรมการ 
         ๓. นายวิชา เอี่ยมบู่    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายทิฆัมพร   อ่อนละออ ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายวิชา เอี่ยมบู่    ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
        ๓. นายพรเทพ  แร่นาค    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๒ การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายสมคิด เสาองค์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายรัฐกรณ์  กานต์กวีกรณ์ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวสมหมาย  ศิลาแรง ครู ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
        ๑. นายสมคิด เสาองค์    ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายพรเทพ  แร่นาค    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายนันทวัฒน์  วิถารมย ์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
       สาระนาฏศิลป์ 
  ๖.๖.๑๔ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๘-๑๐ คน 
         ๑. นางสาวชลิดา   ศุภสาร ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ          ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางธันยธร คำมา ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ  
         ๕. นางสาววจนา วิเชียรศรี       ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๕ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๘-๑๐ คน 
         ๑. นางสาวชลิดา   ศุภสาร          ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางธันยธร คำมา ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางอัญชลี    คงเมือง ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาววจนา  วิเชียรศรี       ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการ  
         ๕. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๖ การแข่งขันระบำมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๖-๑๒ คน 
         ๑. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายอานนท์   อ่องยิ่ง     ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
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        ๓. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ          ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวชลิดา   ศุภสาร ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางธันยธร คำมา ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๗ การแข่งขันระบำมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๖-๑๒ คน 
         ๑.นางธันยธร คำมา                ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวธันยพร  วิทเขตปภา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางอัญชลี   คงเมือง ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นายอานนท์   อ่องยิ่ง     ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ  
         ๕. นางสาวชลิดา  ศุภสาร           ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๘ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีมละไม่เกิน ๑๒ คน 
         ๑. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางธันยธร คำมา ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔.นางสาวชลิดา  ศุภสาร           ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๑๙ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีมละไม่เกิน ๑๒ คน 
         ๑. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางแพรพิรยา  เติมแก้ว         ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์       กรรมการ 
         ๔. นายอานนท์   อ่องยิ่ง            ครู ร.ร.เสรีศึกษา   กรรมการ  
         ๕.นางสาวชลิดา   ศุภสาร ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๐ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีมละไม่เกิน ๑๖ คน 
         ๑. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางแพรพิรยา  เติมแก้ว         ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์     รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ  
         ๔. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ  
         ๕.นางสาวชลิดา   ศุภสาร ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๑ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีมละไม่เกิน ๑๖ คน 
         ๑. นางแพรพิรยา  เติมแก้ว         ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางธันยธร คำมา ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางอัญชลี  คงเมือง            ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ  
         ๕. นางสาววจนา  วิเชียรศรี       ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๒ การแข่งขันการแสดงตลก  ระดับชั้น ม.๑-๖  ประเภททีม ๓-๕ คน 
         ๑. นายอานนท์   อ่องยิ่ง     ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
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         ๓. นางธันยธร คำมา ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาววจนา  วิเชียรศรี       ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการ  
         ๕. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
     สาระดนตรี 
  ๖.๖.๒๓ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  เดี่ยวระนาดทุ้ม  ระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางกฤตยวรรณ ต่อวาส    ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายพงศ์วุฒิ    ชีวาวันชัย ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๔ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  เดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นางกฤตยวรรณ ต่อวาส    ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายพงศ์วุฒิ    ชีวาวันชัย ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางอัญธิดา   ศรีวงษ ์ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๕ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  เดี่ยวฆ้องวงเล็ก  ระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางกฤตยวรรณ ต่อวาส    ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายพงศ์วุฒิ    ชีวาวันชัย ครู ร.ร.ดงขยุวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๖ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  ขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นายพงศ์วุฒิ    ชีวาวันชัย ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาล ครู ร.ร.อบจ. (วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๓. นายปิยะ    สีหาทิพย์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๗ การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓-๖ คน  
         ๑. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธนพล  พรมมี         ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๓. นายณัฐพล    คำยะ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๘ การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓-๖ คน  
        ๑. นายสมาน  ประดับวงศ์     ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี        ประธานกรรมการ   
         ๒. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายนเริงนรินทร์  สมนึก        ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๒๙ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ข  ระดับชั้น ม.๑-๖  ประเภททีมละไม่เกิน ๔๐ คน  
         ๑. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธานินทร์  ทองคำสุข     ครู ร.ร.อบจ. (วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๖.๓๐ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายนภัทร  คำลา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ  
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
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  ๖.๖.๓๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายนภัทร  คำลา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ   
  ๖.๖.๓๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวปาณิสรา กระจายโภชน ์ ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสมาน   ประดับวงศ์   ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี  กรรมการ 
         ๓. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางกัณหา    วันดี ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๔ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ชาย  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายนภัทร  คำลา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นางสาวปาณิสรา กระจายโภชน ์ ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ       
    ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๕ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ชาย  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายนภัทร  คำลา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสมาน   ประดับวงศ์   ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  หญิง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายนเริงนรินทร์  สมนึก     ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธนพล  พรมมี            ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๓. นายพันณุพงศ์  ระแวกกลาง   ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  หญิง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวปาณิสรา  กระจายโภชน์ ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายธนพล  พรมมี            ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๘ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ชาย  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายธนพล  พรมมี               ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ ประธานกรรมการ   
         ๒. นายนภัทร  คำลา        ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายพันณุพงศ์  ระแวกกลาง   ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๓๙ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ชาย  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายสมาน  ประดับวงศ์       ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
    ๒. นายธนพล  พรมมี              ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
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  ๖.๖.๔๐ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  หญิง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม ประธานกรรมการ   
        ๒. นายธนพล  พรมมี             ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๓. นางศรัญญา  พีรปัญญกุล      ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๔๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  หญิง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นายธนพล  พรมมี            ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสุุรไกร    แก้วเสมา ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ       
    ๓. นายณัฐพล    สวนแก้ว ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๔๒ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ชาย  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายปิยะ  สีหาทิพย์         ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นายนภัทร  คำลา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๔๓ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ชาย  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
        ๑. นายนภัทร  คำลา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๓.  นายปิยะ  สีหาทิพย์         ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๔๔ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  หญิง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายอปิยะ  สีหาทิพย์            ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ   
         ๒. นายธนพล  พรมมี               ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายสมาน    ประดับวงศ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๖.๔๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  หญิง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายทพันณุพงศ์ ระแวกกลาง   ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา  ประธานกรรมการ   
         ๒. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายสมาน    ประดับวงศ์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการเลขานุการ  
  ๖.๖.๔๖ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  ระดับชั้น ม.๑-๓  
                     ประเภททีม ๘-๑๒ คน 
         ๑. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสมาน  ประดับวง           ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี               กรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๖.๔๗ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  ระดับชั้น ม.๔-๖   
                     ประเภททีม ๘-๑๒ คน 
         ๑. นายปิยะ สีหาทิพย์    ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ   
         ๒. นายสมาน  ประดับวง         ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี               กรรมการ 
         ๓. นายภานุพงศ์ เพ็งเรือง    ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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 ๖.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๖.๗.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายจุมพล    ชาอุ่น ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายปัญญา  นนท์ดารา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๓. นายพงศ์ธร    ฟักฟูม ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๒ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายพงศ์ธร    ฟักฟูม ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายจุมพล    ชาอุ่น ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายตระกูล  เบาะโต้ง ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๓ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายเอกชัย  รูปขาว ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายวิเชียร    บุญช่วยสุข ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายนำชัย    บุญแท่ง ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๔ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น ม.๑-๓   
           ประเภททีม ไม่เกิน ๖ คน 
         ๑. นางพันธุ์ทิพย์ ชํานาญพันธ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา  รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวทิพวรรณ  ศรีบุญเรือง ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวนฤมล เพชรเขียว  ครู ร.ร.เสรีศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๕ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  บายศรีสู่ขวัญ  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภททีม ไม่เกิน ๖ คน 
         ๑. นางสงกราน สินเจิมศิริ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวปัทมา  จบศรี ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวทิพวรรณ  ศรีบุญเรือง ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางศิริธร จำปาวงษ์ ครู อบจ.(วังชมภูวิทยาคม)  กรรมการ 
         ๕. นางสาววพิชญาภรณ์ สภุาพพิบูลพนัธ์  ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๖ การประกวดโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายปฐมพงษ์  รินศรี ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายชลทิศ    แท้เรือง ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๓. นางสงกราน สินเจิมศิริ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๗ การประกวดโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางพนิดา    บุญยะวัตร ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม ประธานกรรมการ 
        ๒. นายชลทิศ    แท้เรือง ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๓. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๘ การแข่งขันจัดสวนถาด  การจัดสวนถาดแบบช้ืน  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายเรียง    ตันยศ ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ 
         ๒. นายวิมล    จิตหมั่น ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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         ๓. นายจิตกานต์    ประสาท ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
         ๔. นางศิริธร จำปาวงษ์ ครู อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการ 
         ๕. นางมนสิชา    วงษ์สิทธิศักดิ์ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๙ การแข่งขันจัดสวนถาด  การจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นายมานพ สมอากาศ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวชลินธร สอนหลวย ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายเรียง    ตันยศ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายวิมล    จิตหมั่น ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางศิริธร จำปาวงษ์ ครู อบจ.(วังชมภูวิทยาคม) กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๐ การประกวดแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางบุษบา  กวางแก้ว ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
         ๒. นางศรัญญา ลุงคะ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางพนิดา บุญยะวัตร ครู ร.ร.วังโป่งพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๑ การประกวดแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางบุษบา  กวางแก้ว ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
         ๒. นายปฐมพงษ์    รินศรี ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางศรัญญา ลุงคะ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๒ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสิริมา    เบ้าสกุล ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    สุขเกษม ครู ร.ร.กิตติพิทยา กรรมการ 
         ๓. นายฐิติพงศ์  พาปา ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
   ๖.๗.๑๓ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางนิภา  ทวยค์สกุล ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวพนิดา  พรมโคตรค้า ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๓. นนายฐิติพงศ์  พาปา ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๔ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวพนิดา    พรมโคตรค้า ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ 
         ๒. นางอัจจิมา  สถาพรผล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางสาวนิภา    ทวียศกุล ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๕ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ ประธานกรรมการ 
        ๒. นางอัจจิมา  สถาพรผล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางเพ็ญศรี    ประจันตะเสน ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๖ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางทัศนีย์ พันทา  ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
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         ๓. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗.๑๗ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๓ คน 
         ๑. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
         ๒. นางทัศนีย์ พันทา ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  ๖.๘.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวโชติกา แก้วภิรมย์ ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวปพิชญา ส่งวัฒนา ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวจิราพร    เขียวดำ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. Ms.Hazel May Ancao Ritardo ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๒ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางหทัยทิพย์    แย้มกมล ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
        ๒. นายศุภณัฐ    จันทร์ขำ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายkwabena Apadu ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. Mr.Roger Chad  Eberhart   ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๕. นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑ  ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี  กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๓ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางทองใส    เขียวดี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางศิราณี    มณีภาค ครู ร.ร.เนินพิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
         ๓. Mr.Paul Randall Huffman ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๔. Mr.Mark  Ancao ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางสาวปรียากมล เกิดสุข  ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
          ๖.๘.๔ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางทองใส    เขียวดี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวจิราพร  เขียวดำ        ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. Ms.Emy  Perote Tulbo   ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ 
               ๔. Miss.Eleafel C.Biscayda ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางสาวปรียากมล เกิดสุข  ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
    ๖.๘.๕ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายธนพงษ์    นงภา ครู ร.ร.อบจ.(วังชมภูวิทยาคม)  รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายธนากร  พาอินทร์ ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. Mr.Josh  Butterworth ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายสุรเชษฐ์    คำตัน ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
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  ๖.๘.๖ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางสาวทัศนีย์  ทองศรี ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสาวธัญญลักษณ์ เชื้อวงศ์ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. Miss.Sirri Elsie che ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. Miss.Amy McCadden ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นางวัณณิตา    แก้วตัน ครู ร.ร.เนินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๗ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
         ๑. นางสาวทัศนีย์  วิจิตรพัฒนะ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒.นางสาวจรินทร์รัตน์ วงศ์บุรี ครู ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา  รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางพิลาไล  เสมาทอง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวพชรพรรณ เชื้อตระกูล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๕. นายกิติพันธ์  จันทรา ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๘ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับช้ัน ม.๔-๖   
         ๑. นางสาวกาญจนา    ยังคง ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวทัศนีย์  วิจิตรพัฒนะ  ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางพิลาไล  เสมาทอง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นางสาวดาวใจ  ตุนก ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม กรรมการ       
         ๕. นางสาวพชรพรรณ เชื้อตระกูล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ   
  ๖.๘.๙ การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. อาจารย์ Li Zhaodong อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   รองประธานกรรมการ 
         ๓. อาจารย์อุษณา ทีบัว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๑๐ การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
        ๑. อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. อาจารย์ Li Zhaodong อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   รองประธานกรรมการ 
         ๓. อาจารย์อุษณา ทีบัว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๑๑ การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพ  ภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวจินตรัตน์  แสงศิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันทิรา  บริคุต ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๑๒ การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพ  ภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวจินตรัตน์  แสงศิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันทิรา  บริคุต ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
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  ๖.๘.๑๓ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  ประเภททีม ๒ คน 
        ๑. อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. อาจารย์ Li Zhaodong อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   รองประธานกรรมการ 
         ๓. อาจารย์อุษณา ทีบัว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๘.๑๔ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางสาวจินตรัตน์  แสงศิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันทิรา  บริคุต ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๑๕ การแข่งขันละครสั้น  ภาษาจีน  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. อาจารย์ Li Zhaodong อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   รองประธานกรรมการ 
         ๓. อาจารย์อุษณา ทีบัว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๘.๑๖ การแข่งขันละครสั้น  ภาษาญี่ปุ่น  ระดับช้ัน ม.๔-๖  ประเภททีม ๕ คน 
         ๑. นางสาวจินตรัตน์  แสงศิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันทิรา  บริคุต ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๘.๑๗ การแข่งขันเขียนเรยีงความภาษาจีน  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. อาจารย์ Li Zhaodong อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์   รองประธานกรรมการ 
         ๓. อาจารย์อุษณา ทีบัว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๘.๑๘ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นางสาวจินตรัตน์  แสงศิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันทิรา  บริคุต ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
 ๖.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          ๖.๙.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  การจัดการค่ายพักแรม  ระดับชั้น ม.๑-๓    
                  ประเภททีมละ ๘ คน 
         ๑. นายมงคล  อ่อนศรี ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางพงษ์ดนัย  มุ้ยพรม ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการ 
         ๓. นางสาวละอองดาว  ภูนันสูง ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๙.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ 
                   ระดับชั้น ม.๔-๖ ประเภททีมละ ๖ คน 
         ๑. นายมงคล  อ่อนศรี ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายทรงศักดิ์  น้อยมี ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ 
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  ๖.๙.๓ กิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั้น ม.๑-๖  ประเภททีม ๗-๑๐ คน 
         ๑. นายณรงค์ชัย สีสุข ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา กรรมการ 
         ๓. นางสาวพรรัตน์ ศิลกุล ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
   ๖.๙.๕ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)  ระดับชั้น ม.๔-๖   
                 ประเภททีมไม่เกิน ๕ คน 
         ๑. นายสุชาติ    อ่ำโนนไพร ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวนฤมล    จันทิมา ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๙.๖ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับช้ัน ม.๑-๓   
                   ประเภททีมละ ๓ คน 
         ๑. นางสาวกมลเนตร ใจคำ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ 
         ๒. นางกรรณิการ์ คำภักดี ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางชนากานต์ น่าบัณฑิต ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางสาวกัลยา  ปิติภาณุทรัพย์  ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๙.๗ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับช้ัน ม.๔-๖   
                  ประเภททีมละ ๓ คน 
         ๑. นางรัชดา ผากุล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวกมลเนตร ใจคำ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางชนากานต์ น่าบัณฑิต ครู ร.ร.ชนเเดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางกรรณิการ์ คำภักดี ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๕. นางกชมนพรรณ    บุญก่อน ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๙.๘ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม.๑-๓   
    ประเภททีมละ ๓ คน 
         ๑. นางรัชดา ผากุล ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวกมลเนตร ใจคำ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวศศิธร กล่อมจิตร ครู ร.ร.ชนเเดนวิทยาคม กรรมการ 
         ๔. นางกรรณิการ์ คำภักดี ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๙.๙ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม.๔-๖   
    ประเภททีมละ ๓ คน 
        ๑. นางสาวกัลยา  ปิติภาณุทรัพย์  ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒. นางกรรณิการ์ คำภักดี ครู ร.ร.เสรีศึกษา รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวศศิธร กล่อมจิตร ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
        ๔. นางสาวกมลเนตร ใจคำ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
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 ๖.๑๐ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สาระคอมพิวเตอร์ 
   ๖.๑๐.๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น         
                    ประเภททีม ๒ คน 
         ๑. นางอมรรัตน์  วรรณา ครู ร.ร.วิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ   
         ๒. นายวันดี  กุมภาพันธ์    ครู ร.ร.เพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวสุพรรณิภา  ปรวนอุ้ม ครู ร.ร.เสรีศึกษา กรรมการ 
         ๔. นายณัฐวุฒิ    ภูป้อง คร ูร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการ 
         ๕. นางอัญชลี    เกตุดี ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๑๑ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ๖.๑๑.๑ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทเดี่ยว 
         ๑. นายวิชา    เอี่ยมบู่ ครู ร.ร.เสรีศึกษา ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวรจนา    ทองศรี ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นายครรชิต    พรคุณารักษ์ ครู ร.ร.ชนแดนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๑๑.๒ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว  
         ๑. นางกัณหา    วันดี ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาววัชราภรณ์    โทนแก้ว ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
         ๓. นางปณิตตรา    มะโนสา ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๑๑.๓ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว  
         ๑. นายพันณุพงศ์    ระแวกกลาง ครู ร.ร.วังโป่งศึกษา ประธานกรรมการ 
        ๒. นางดุจฤดี    หอมหวล ครู ร.ร.ดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางสาววัชราภรณ์    โทนแก้ว ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๑๑.๔ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว  
         ๑. นางสาววัชราภรณ์    โทนแก้ว ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ 
         ๒. นายเริงนรินทร์    สมนึก ครู ร.ร.พัชรพิทยาคม กรรมการ 
         ๓. นางสาววัชราภรณ์    โทนแก้ว ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่ละรายการกิจกรรม  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   การประกวดแข่งขัน 
๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล 
    ๑. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ  
    ๒. นายพัชริน  ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ     
    ๓. นางชัชฎา  อุดมสิทธิ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    ๔. นางประกายดาว  หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ 
    ๕. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    ๖. นางสาวยลพัชร์  มีแนน ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ๗. นางพัชรี  ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
    ๑๐. นางตุลาพร  กิ่งไทร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
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    ๑๑. นางถาวร เทียนสีม่วง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. กรรมการ   
    ๑๔. นางเบญญาสิริ  เหล่านภาพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
    ๑๖. นายกำเชาว์  อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
    ๑๗. นางสาวอรชพร อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม กรรมการ 
    ๑๘. นายฑิฆัมพร อ่อนลออ ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม กรรมการ 
    ๑๙. นางอรนงค์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ  
    ๒๑. นางสาวศิริรัตน์  สำโรงทอง ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
    ๒๒. นางสาวภัทสร  ขวัญเขียน ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา กรรมการ 
    ๒๔. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
    ๒๕. นางประภาพร นาคสกุล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
    ๒๖. นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
    ๒๗. นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
    ๒๘. นายสุธี  พลมาศ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
    ๒๙. นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ 
    ๓๐. นางสาวสุภรัตน์ เกศณรายณ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการ  
    ๓๑. นายวันดี  กุมภาพันธุ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
    ๓๒. นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    ๓๓. นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓๔. นางสาวมัลลิกา  กันหา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ประเมินผล สรุปข้อมูลและส่งผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ระดับภาค 

 
    ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม ๑ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ดำเนินงานให้เป็นด้วยความ 
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 
                    ประกาศ   ณ   วันที่      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                             
               (นายสมจิตร  รอดเมือง) 
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
              ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
                          รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  


