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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

…………………......................................................................................……………………………….. 
ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  มอบหมายให้โรงเรียนหนองไผ่ จัดการประกวด

แข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา            
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับ                          
ชั้นมัธยมศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านหุ่นยนต์ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มตามความสามารถ                
โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24กันยายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70                    
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงาน  
ประกอบด้วย 

1. วา่ที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง รอง ผอ.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ 
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ 

2.นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
3.นายพร  ดังดี รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
4.สบิตำรวจโทสุชาติ  สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
5. พระสุธีวชิราภรณ์, ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต 
กรรมการ 

6. นางสาวยลพัชร์  มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการ 
7. ศ.ดรน.พ.กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
8. นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์             ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                         กรรมการ 
9. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                            กรรมการ 
10. นางละออง  หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
11. จ.ส.อ.สมบูรณ์  ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
12. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
13. นายมนตรี  สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

ประธานสหวิทยาเขตไผ่สามพัน 
กรรมการและเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแข่งขันด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และรายงานผลการดำเนินการแข่งขัน  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายพัชริน  ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกุลนารี กรรมการ 
5. ว่าที่พันตรีสุชิน  ชาญสูงเนนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์        กรรมการ 
6. นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม กรรมการ 
7. นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา กรรมการ 
8. นางสาวณฐมน คุณเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม กรรมการ 
9. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
10. นายธนัญชัย    พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
11. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม กรรมการ 
12. นายมานะ  มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา กรรมการ 
13. นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
14. นางพรธิตา  ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการ 
15. นายภูพัฒน์  ไกรลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการ 
16. นายรัชชาพงษ์อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการ 
17. นางลำดวน  นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก     กรรมการ 
18. นายพีระวัตร  จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์   กรรมการ 
19. นางน้ำผึ้ง จันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการ 
20. นางบุศราภรณ์  คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
21. นายไพโรจน์  ทองเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ 
22. นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการ 
23. นายจุลินทร์  น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
24. นายสายันต์  คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์               กรรมการ 
25. นางอรทัย  อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
26. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการ 
27. นางรัชดา  ผูกพยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
28. นายสิทธิโชค  ทองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
29. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ 
30. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
31. นายกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
32. นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
33. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
34. นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม กรรมการ 
35. นายวิชชา  อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
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36. นายมนตรี  สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิยาคม กรรมการ 
37. นายคำภาสน์  บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
38. นายอภิชาต พงษ์ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
39. นางสาวพัทธนันต์  แหยมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 
40. นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
41. นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
42. นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
43. นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
44. นายนิมิตร  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
45. นางอรวรรณ  อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
46. นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
47. นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
48. นายอนุรักษ์  เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ดำเนินการประสานงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ประธานสหวิทยาเขตเพชรวังโปง่ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี  สำเภา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
5. นายกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
6. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการ 
8. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
10. นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
11. นายนิมิตร  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ดำเนินการจัดสถานที่ในพิธีเปิด และการจัดการการแข่งขัน 
 ณ ห้องประชุมสมานฉันท ์โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

1. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
4. นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
6. นายมานะ  บุญเกิด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
7. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดการ พิธีเปิด ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  สำเภา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายสรสิช  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                            กรรมการและเลขานุการ 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรบริหารการเงิน  
การรับ-การจ่าย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการและเตรียมเอกสารสำหรับการล้างหนี้ 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 

1. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสายชล  พลสีดา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายอนุรักษ์  เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางวนิดา  สารสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                            กรรมการและเลขานุการ 
6. นางวีรนุช  ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล มีหน้าที่ ทำแบบฟอร์มเอกสารการประกวดแข่งขัน บันทึก 
การลงทะเบียนการเข้าร่วมแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดทำเกียรติบัตร บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน  
บันทึกผลการแข่งขัน รายงานผลการประกวดแข่งขัน ดำเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
เพ่ือรายงานต่อ สพม.เพชรบูรณ์ ตามลำดับ ประกอบด้วย 

1. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 
2.นายราชัย  แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นายชัยชนะ  ทองมา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
6. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                            กรรมการและเลขานุการ 
7. นายนพดล  พลกลาง ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

8. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่                            กรรมการและเลขานุการ 
9. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายอนุรักษ์  เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายนิรุตต์  มูลส ี ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำป้ายไวนิล ป้ายเวที และประชาสัมพันธ์ 
ตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. นายวิชชา  อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรุตต์  มูลส ี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายราชัย  แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่                            กรรมการและเลขานุการ 
5. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ดำเนินการจัดเตรียมน้ำดื่ม อาหารว่าง ประกอบด้วย 

1. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นางสาวนุชนาฎ  พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาวปวีณา  มนทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่                           กรรมการและเลขานุการ 

 
10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ดำเนินการบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. นางบุศราภรณ์  คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจิตรภณ  ชมภู ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายนพดล  พลกลาง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายชัยชนะ  ทองมา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นายกิตติชัย  ทองมา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
6. นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่                           กรรมการและเลขานุการ 

 
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
เพ่ือรายงานต่อสพม.เพชรบูรณ์ ตามลำดับ ประกอบด้วย 

1. นายอภิชาต พงษ์ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนิมิตร  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางอรวรรณ  อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่                           กรรมการและเลขานุการ 
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12. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผล 
การแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
12.1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
12.2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 

๑.นายอนุรักษ์  เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2.นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3.นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
4. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม ครโูรงเรียนดงขุยวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายธีรภัทร์  ฉัตรวโิรจน ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
6.นางสุพรณ์  นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี                    กรรมการและเลขานุการ 

 
12.3 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 
12.4 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 

1. นายเทอดพงษ์โสภาพ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2.นายนพดล  พลกลาง ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางเบญญาศิริ  เหล่านภาพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
๔.นายชยเจษฎา  ศตสังวัตสร ์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
๕.นางสุกัญญา  ชูอินทร์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายพงษกร  พงษ์เดช  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   

12.5 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นสูง ม.1-ม.3 
12.6 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นสูง ม.4-ม.6 

๑.นายลิขิตดง  นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2.นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายกฤษฏา  อินทับทิม ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวกวินธิดา  รู้เกณฑ์  ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
6.นางสาวเจตปรียา  บุญเสรมิ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 

 
12.7 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 
12.8 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 

๑.นายอรรถวิทย์  พินิจนัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรันดร์  ต้นสกุล ครโูรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4.นายยิ่งคุณ  รอดทิม ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
5. นางเกศินี แย้มนิล ครโูรงเรียนดงขุยวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวธันพิชชา  สุขสันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม                 กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือดำเนินการการประกวด
แข่งขันหุ่นยนต์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  70 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 

    ว่าที่ร้อยตรี 
 (สมจิตร  รอดเรือง) 

                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
               ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

                       รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 


