
 
 

 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม ๓  

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จัดการ 
ประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุ่ม ๓ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อําเภอหนองไผ่ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จํานวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน ๑๓ โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน ๑ โรงเรียน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขยาย โอกาส) จํานวน ๑ โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 
๓๒ โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทักษะด้านวิชาชีพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ความสามารถ โดยดําเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙– ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อําเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม ๓ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชบูรณ์ กลุ่ม ๓ ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฎิบัติราชการ
ในตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษมัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

ประธานกรรมการ 

2. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

รองประธานกรรมการ 

3. นายพร  ดังดี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

รองประธานกรรมการ 

4. สิบตํารวจโทสชุาติ  สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

รองประธานกรรมการ 

5. ดร. บัณฑิต  ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

รองประธานกรรมการ 

6. พระสุธีวชิราภรณ์, ดร. ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต 

กรรมการ 

7. นางสาวยลพัชร์  มีเนน ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการ 
  



 
 

 

8. ศ.ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
9. นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
10. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
11. นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ กรรมการ 
12. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
13. นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
14. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 

ประธานสหวิทยาเขตศรีวิเชียร 
กรรมการและเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ให้คําแนะนําเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาที่ 
อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 

๑. นายมนตรี  สําเภา ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
ประธานสหวิทยาเขตไผ่สามพัน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
ประธานสหวิทยาเขตศรีวิเชียร 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา รองประธานกรรมการ 
๔. นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๕. พระสุธีวชิราภรณ์, ดร. ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต 
กรรมการ 

6. นายกษดิิศ  ครุฑางคะ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
7. นางรัชดา  ผูกพยนต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวพัทธนันท์  แหยมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 
9. นางอรทัย  อินการทุม ผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
10. นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครือ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
๑๑. นางสาวกนกรัตน์  ศรีอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
๑๒. นางสมคิด ชอุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ 
๑๓. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑4. นายคําภาสน์  บุญเติม ผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑5. นายคณนันท์ พฤทธสาโรช ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่วางแผนการดําเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อํานวย ความ
สะดวกในการดําเนินการแข่งขันด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และรายงานผลการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 

๑. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. ศ.ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
4. นายกษดิิศ  ครุฑางคะ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
5. นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
6. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม กรรมการ 



 
 

 

8. นายคําภาสน์  บุญเติม ผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
9. นายสิทธิโชค  ทองโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
10. นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผู้อํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
11. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ 
12. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
๑3. นางอรทัย  อินการทุม ผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
๑4. นายวิชชา  อยู่เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
๑5. นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
๑6. นางรัชดา  ผูกพยนต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
๑7. นางสาวพัทธนันท์  แหยมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 
18. นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครอื ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
19. นายกิติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
20. นางวรรณวิมล  ครุฑางคะ ผู้อํานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
21 นางทัศณ ี โชติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการ 
22. นางสาวอภิญญา  ถวิลถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการ 
๒3. นางสาวกนกรัตน์  ศรีอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
๒4. นางพัฒนา สินมา ผู้อํานวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
๒5. นางสาวบุศราคํา  ใจจํานงค์ ผู้จัดการโรงเรียนใจจํานงศึกษา กรรมการ 
๒6. นางจิระประภา  ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการ 
๒7. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการ 
๒8. นายสุรเดช  กิจเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 
๒9. นางสมคิด  ชอุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ 
30. นางยุพา  แซ่สัว ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา กรรมการ 
31. นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
32. นายภูจ์เบศร์  ปิ่นแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๓3. นายสมชาย  ศรีฉ่ําพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๓4. นางสาวณัฎฐ์ธนัน  รําเจริญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๓5. นายสรสิช แขวงแข่งขัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที่ดําเนินการประสานงานจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายมนตรี  สําเภา ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
๔. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ 
๕. นายกิตติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
๖. นางสาวกนกรัตน์  ศรีอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
7. นายกษดิิศ  ครุฑางคะ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
๘. นางสมคิด ชอุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ 
๙. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ดําเนินการจัดสถานที่ในพิธีเปิด และการจัดการการแข่งขัน ณ หอประชุมมรกต 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

๑. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิโชค ทองโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
๔. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๕. นายสมชาย  ศรีฉ่ําพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๖. นายไพโรจน์  ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๗. นายสถิต  ชมชื่น ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๘. นายสมาน  ทวีผล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๙. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๑๐. นายมาโนช  ทัตเทศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๑๑. นายอนุพงษ ์ สีสัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๑๒. นายวิเชียร  สุทธหลวง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
13. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
14. นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
15. นางสาวเยาวลักษณ์  พละสาร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๑6. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ดําเนินการตามข้ันตอนกําหนดการ พิธีเปิด ประกอบด้วย 

๑. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายคณนันท์ พฤทธสาโรช ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวศศิมา นามวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
๕. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๖. นายไพโรจน์  ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขา 
๗. นางปาลิกา  ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร บริหารการเงินการรับ- การ
จ่าย ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการและเตรียมเอกสารสําหรับการล้างหนี้สรุปการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประกอบด้วย 

๑. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผู้อํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิชชา  อยู่เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
๔. นายเสกสรรค์ หินแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
5. นางมะลิสา ทวดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
6. นางสุภัสสร  กันโรคา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
7. นางสมรัศมิ์  สายทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 

 
 
 
 
  



  
 
 

8. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
9. นางสาววรรณิษา  สีโถ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
10.นายภูจ์เบศร์  ปิ่นแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสมภพ บุญเที่ยงตรง เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๘. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  มีหน้าที่ ทําแบบฟอร์มเอกสารการประกวดแข่งขัน  บันทึกการ 
ลงทะเบียนการเข้าร่วมแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดทําเกียรติบัตร บัตรประจําตัวผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน บันทึก ผล
การแข่งขัน รายงานผลการประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑. นายคําภาสน์  บุญเติม ผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนพชรัตน์  จิโรจวิรตัน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกื้อเกียรติ  สาระ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  อ่อนขํา ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 
5. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
6. นายชานนท์  คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นายชนะชัย  ใจบุญ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวเจตปรียา  บุญเสริม ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวนรีกานต์  นารี ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
10. นายสารัช  ดีวัน  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
๑1. นายณรงค์เดช  ภัสรางกูร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
12. นายราชัย  แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
13. นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
14. นายชัชวานนท์  สงคราม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
15. นางสาวสิรินันท์  ขันยศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
16. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวรจนา  พงษ์พรรณา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายโสภณ  ท้วมโชติ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดําเนินการจัดทําป้ายไวนิล ป้ายเวที และประชาสัมพันธ ตลอดการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

๑. นายสิทธิโชค  ทองโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัทธนันต์  แหยมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางปาลิกา ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๔. นางอรอุมา ลักษณะทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๕. นางเบญจมาศ สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 



  

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ดําเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม เพ่ือรายงานต่อ
สพม.พช ตามลําดับ ประกอบด้วย 

๑. นายคณนันท ์ พฤทธสาโรช ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนพชรัตน์  จิโรจวิรตัน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
๔. นางนิรัญญา  อินทะจักร ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางธารทิพย์  แนวโสภี ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
๖. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางศิริภรณ์  จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
8. นายราชัย  แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
9. นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๑0. นางรวีวรรณ  โชคชัยชวีากร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
11. นายชัชชวานนท์  สงคราม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
12. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
13. นางปคุณณัช  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๑1. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๑2. นายโสภณ  ท้วมโชต ิ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๑. คณะกรรมการอํานวยการ การแข่งขันประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่ อํานวย
ความสะดวก เสนอแนะให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน และรับรองผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางทัศณี  โชติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนโชติวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดิ์สุริยัน กองเตย รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางดวงตะวัน  นามา รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๑๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสมคิด  ชอุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นายวิษรุตต์  เมืองทา รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๑. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนดัพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกรัตน์  ศรีอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  รําเจรญิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
๕. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) 

๑. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ  พงษ์ภู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกรัตน์  ศรีอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
4. นายณัฐกานต์  เพชรนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
5. นางทาริกา  วงศ์แก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
6. นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
7. นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. นางพัทธนันต์  แหยมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางพัฒนา  สินมา ผู้อํานวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
๔. นางสาวนพชรัตน์  วโิรจวิรตัน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
๕. นางอําภวัล  ไชยทา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

๑. นายกิติศักดิ์ เพ่ิมพูลพานิช ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ 
2. นายวิชชา  อยู่เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรเดช  กิจเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพฒันา กรรมการ 
4. นางกันย์ยา  คําพา รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
๕. นายสมชาย  ศรีฉ่ําพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
6. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นางอรทัย  อินการทุม ผู้อํานวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอภิญญา  ถวิลถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการ 
๔. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการ 
5. นายสมาน  ทวีผล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๑.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑. นางรัชดา  ผูกพยนต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอรรถวุฒิ  แสงบดี ผู้อํานวยการโรงเรียนใจจํานงศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายจันทร์พยัพ  ศรีลาพุทธา รองผู้อํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์  หินแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นายกษดิิศ  ครุฑางคะ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายคําภาสน์  บุญเติม ผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต. ฆนากร  นาราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางชลธิชา  ศิลปชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสาวปิยพร  ยะตัน ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.10 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางยุพา  แซ่สัว ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศศิมา  นามวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
๔. นางชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
๕. นางปาลิกา  ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๑.๑1 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

๑. นายสิทธิโชค  ทองโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครือ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง รองประธานกรรมการ 
3. นางจิระประภา  ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการ 
4. นางอาภาพร  บุญเติม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  การะสิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขัน บันทึกและรายงานผลการ แข่งขันใน
แบบสรุป แต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 12.1.1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๑-๓ 

 

๑. นายธีระ  หล้าทน ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธิโชต ิ ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย์  แก้วครอง ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
4. นางสาวอรนภา  อินประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวอารีรัตน์  คชสารทอง ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวกฤษณา  ฉ่ํามณี  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
7. นางสาววรรณพร  เหล่ามงคล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 12.1.2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-๖  

๑. นางสาวกฤษณา ฉ่ํามณี ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวศรีแพร  บัวสุข ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวณัฐมล  ภู่สิงห ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.1.3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓ 

๑. นางสุระพี  อาคมคง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสายรุ้ง  นิลมูล ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุเนตร  พลพงษ์ ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ 
4. นางสาวอารีย์  พิมพ์รัตน์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

  12.1.4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖ 

 
       12.1.5 การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.๑-๓ 

๑. นางพชรมน  รัตนมณี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางอรุณรัตน์  ต้นสาลี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต. พิชิต  แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายวรวุฒ ิ ขวัญนอน ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

  
 12.1.6 การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.๔-๖ 

 
 12.1.7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-๓ 

๑. นางสุระพี  อาคมคง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอารีย์  พิมพ์รัตน์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิชชาภา  ชื่นส ี ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวอรทัย  วัฒนสิงห ์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางพชรมน  รัตนมณี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายรังสรรค์  สําราญพันธุ์ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางยุพาภรณ์  รุ่งจํารัส ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. ว่าที่ ร.ต. พิชิต  แก้วสุริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นายวรวุฒ ิ ขวัญนอน   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี  ่ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุพรรษา  อ้นเวียง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางอรสา  เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธิโชต ิ ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
6. นางโฉมยงค์  ดําแป้น ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
7. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 12.1.8 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงส่ีสุภาพ (๔ บท) ม.๔-๖ 

๑. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์  ่ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางณัฐาพร  มูลมี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเจริญ  ผลฉัตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.1.9 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม) ม.๑-๓ 

๑. นางรจนา  ทองดี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพรรษา  ถนอมแสนดี ครูโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุพิน  คํายุก ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวดาวประกาย  ตาลสุก ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.1.10 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม) ม.๔-๖ 

 
 12.1.11 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-๓ 

๑. นางสาวเยาวลักษณ์   พละสาร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายแดนชัย  สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นางปรียาลักษณ์  จันทร์คํา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวสมฤทัย  เตรณานนท์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสาวฐิติรัตน์  ใบรัก ครูโรงเรียนปาลพันธุ์ กรรมการ 
6. นางสาวรัตติกาล  กุศล ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
7. นางรําไพ  จิระสัญญาณสกุล ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.1.12 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-๖ 

 
 12.1.13 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.๑-๓ 

 

๑. นางรจนา  ทองดี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระ  หล้าทน ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางเจษฎาพร  ไสยมรรคา ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร  ชัยศรี ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางพลับพลึง  นิลเกิด ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายแดนชัย  สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นางชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
๔. นางสาวสมฤทัย  เตรณานนท์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
๕. นางสาวเยาวลักษณ์   พละสาร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางสาวนิตยา  ชาตินันท ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายธราวธุ  โตสุข  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3.นางชญาภา  ชัยยา ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวปานทอง  ป้อมน้อย ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นางสาวณัฐมล  ภู่สิงห ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 12.1.14 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 12.2.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑–๓                      

 
 12.2.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖ 

 
 12.2.3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓ 

 
 12.2.4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖ 

๑. นายสมภพ  บุญเที่ยงตรง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางนิรัญญา  อินทะจักร ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายธราวธุ  โตสุข  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
4. นางสาวนิภาวรรณ  สังข์สี ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวนิตยา  ชาตินันท ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นายนิมิตร  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิตินันท์  บัวอุบล ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรัช  วงษ์ษา ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นางสาวสุนิสา  กระสายทอง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นายภพจารุกิตติ์  วังคีรีจรัส ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
6. นางพัชรี  สิทธิโชคเจริญดี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวกรรณิการ์  ชนะวงศ์  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
8. นางสาวอมรรัตน์  จันทรบ์้านคลอง ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
9. นายณัฐธพงษ์  เกษร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

๑.นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายพานิตย์  ธรรมเนียม ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางเพียงใจ  คํามุง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายเฉลิมพร  แสงกล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชลลดา  จันทะอักษร ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
4 นางสาวบุญช่วย  ภักด ี ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชิตพล  คําเทพ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุชาดา  ชัยยะ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
5. นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



  

  
 12.2.5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-๓ 

 
 12.2.6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-๖ 

 
 12.2.7 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.๑-๓ 

 
 12.2.8 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.๔-๖ 

๑. นายณัฐธพงษ์  เกษร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุดใจ  ต้นสกุล ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางรจนา  โอภาส ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
4. นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.2.9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-๓ 

๑. นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางน้ําอ้อย  คุณดี ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นางกิติยา  ผิวแตง ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
4. นายวรทัศน์  สิงห์อําพล ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวบุษกร  จันทะนุภา ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
6. นางสาวจุฑารัตน์  รอดนิล ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
7. นางสาวรัตนิฐา  สําคํา ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
8. นางกาญจนา ม่วงมุกข์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

๑. นางสาวหัชชพร  อินทร์รจนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปภาณิน  ปิงวงค์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภกิจ  ถือศิล ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววรรณิษา  สีโถ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

๑. นางสาวศศิธร  ทองหล่อ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๒. นางจีรพร  เกษาอาจ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภกิจ  ถือศีล ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวภัทร์ธีรา  วงษาวดี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

๑ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพัตรา  สุรียประภา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุดใจ  ต้นสกุล ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
๔. นางรจนา  โอภาส ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑามาศ  ปัดภัย ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
6. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์  จันทรัตน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 12.2.10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-๖                                                                                                                         

๑. นางสาวจันทร์ขจร  มะลิจันทร์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางน้ําอ้อย  คุณดี ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรัตนิฐา  สําคํา ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวบุษกร  จันทะนุภา ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสาวจุฑารัตน์  รอดนิล ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
6. นางสาวฐิตินันท์  บัวอุบล ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
7. นางสาววัลภา  สิมาชัย ครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการ 
8. นางสาวเวธกา  จิตจํานงค์ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาววรรณิษา  สีโถ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.2.11 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร(เอแม็ท) ม.๑-๓ 

๑. นางมะลิสา  ทวดสุวรรณ์  ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายรังสรรค์  ทองห่อ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพรรณิกา  ซื่อตรง ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
๔. นายจักรกฤษ  สมศักดิ์ดี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
๕. นายวัชพล  ญาติทรงศักดิ์ ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ 
๖. นางสาวจิราพร  นรินนอก  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นายเฉลิมชัย  พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 12.2.12 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๔-๖ 

๑. นางสาวจิราพร  นรินนอก ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมชัย  พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
๓. นายรังสรรค์  ทองห่อ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นายจักรกฤษ  สมศักดิ์ดี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวณัฐณิชา  ทรัพย์มาก ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
6. นางมะลิสา  ทวดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

  
 12.2.13 การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-๓ 

๑. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุขวิทย์  โตไกรลักษณ์ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสนธยา  เทียนธูป ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  กรรมการ 
5. นายณัฏฐกิตติ์  ชัยแสนฤทธิ์ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาววิยดา  ขุนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
           12.2.14 การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-๖ 

 
 12.2.15 การแข่งขันเวทคณิต ม.๑-๓ 

 
 ๑2.3 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๑2.3.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-๓                            

1. นางกนกวรรณ  บัวเทศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกิรติยา  ฉัตรวงศ์ทอง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววาสนา  พันธุมาส ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
๕. นางสาวสมฤดี  สุวรรณขอด ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  กรรมการ 
6. นางสาวปภาณิน  ปิงวงค์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวพชรกมล  แสนคาน ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

1. นายชัยภัค เทียนทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธิดารัตน์  ปาเส  ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 
4. นายชนะชัย  ใจบุญ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาววีรยา  ธูปหอม ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

1. นางรวีวรรณ  โชคชัยชวีากร   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสโรชา  ทิพย์วัน ครูโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์  ปิ่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
4. นายยงยุทธ  ปันนา ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
5. นางอรปภา  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
6. นายเชิต  ภักดีแก้ว ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวกัญญารัตน์  จันดา   ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
8. นางสาวดวงฤทัย  สิมสาร ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  กรรมการ 
9. นางสาวปภัสรา  กันยาประสิทธิ์   ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
10. นางจํารัส  เพชรภักด ี ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
11. นางนิภาภรณ์  สารวีรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการ 
12. นางสาวนัฐวดี  หงอนไก่ ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
13. นางสายชล  พลสีดา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑2.3.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-๖ 

 
 ๑2.3.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-๓ 

 
  ๑2.3.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-๖ 

 
 ๑2.3.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓ 

 
 
 
 

1. นายพิชญุตม์  เทียนเที่ยง ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพัตรา  ชลไพร ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  จันที ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายโกวิท  กาดกลางดอน ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางพัชราพรรณ  วัฒนกิจจานนท ์ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวรุจิลดา  นพคุณ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
7. นางนิลุบล   สําเภา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางกรทิพย์  มาอยู่วัง ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลวรรณ  ขันแก้ว ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายศิวะ  มหาดไทย ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4. นางรัชนี  มากแก้ว ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
5. นางชยาภา  จันละมุด ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวทาริกา  ไตยนํา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวเสาวลักษณ์  เหล่าเจริญ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวจริยา  เบ้าสารี ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวทิพธิพร   ห่วงยา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสกุลยา  พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทาริกา  ไตยนํา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริพร  บัวบาน ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
4. นางฐิติยา  โลมา ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสโรชา  ป๊อกยะดา ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
6. นางโสมศิริ  รอนยุทธ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
7. นายพัฒนากร  ศรีพรม ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวพิชญานิน  บัวอุไร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางเพลิน  แก้วสุข ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวัฒน ์ จันทร์แสง ครูโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยณรงค์  สุขอร่าม ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นางเนตรนภา  แสงกล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาวกัญญาลักษณ์  เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวอัจฉรา ฉ่ํามณี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑2.3.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-๖ 

  
 ๑2.3.6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-๓ 

 
 ๑2.3.7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-๖ 

  
 ๑2.3.8 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ 

1. นายบุญเลิศ  มาอยู่วัง ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายนะรงค์ ทองน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายอรรถพร  คตสุข ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
4. นายพงศ์พิชญ์  เฮ้าปาน ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
5. นายวรรธนะ  เงินนา ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
6. นางสาววิรัลยุพา  ทองพัด ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสุกัญญา  จุมพรม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางพัชราภรณ์  อาสว่าง ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปานทิพย์  แก้วพวง ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววันวสิาข์  บุญมี ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
4. นางสาวสุพรรษา  ทองบุญตา ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวเกื้อกูล  นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
6. นางศิริพร  อุดมรัตน์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวสุรีรัตน์  เกตุทองมา ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 
8. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวศุภรา  จันทสิงห์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางกาฬิตา  สืบศรี ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางพัชราภรณ์  อาสว่าง ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
4. นางภัทรมล  ผลสว่าง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวสมจิตร  เทพแก้ว ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ 
7. นางภัทรธีรา  มาฆทาน ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
8. นายชัยณรงค์  สุขอร่าม ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวกมลัตน์  จันทร์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายเกรียงไกร  ริดเกาะ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิญญา  สิงห์โต ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดิ์ดา  ประจิตร ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
         ๑2.3.9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-๖ 

 
 ๑2.3.10 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑-๓ 
 ๑2.3.11 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑-๓ 
 ๑2.3.12 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.4 งานคอมพิวเตอร์ 
 ๑๒.4.1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒D Animation) ม.๑-๓                  

 
 ๑๒.4.2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓           

 
 ๑๒.4.3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ 

 
 

1. นายเกรียงไกร  ริดเกาะ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายศิวะ  มหาดไทย ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอารยา  สาระวัน ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นายกิตติ เขตจัตุรัส ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมาน  กวยทอง ครูโรงเรียนอุดมวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวจิราภรณ์  สุดสายเนตร ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
5. นางจันทราทิตย์  พรมเสน ครูโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการ 
6. นายวิเชียร  สุทธหลวง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
7. นายต่อลาภ   สําเภา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายชานนท์  คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรจนา  พงษ์พรรณา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

1. นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรินทร์  โสภิตะชา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายบันดาล  มาอยู่วัง   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4. นางสาววรรณภา  บวัเรียน ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
5. นายณรงค์เดช  ภัสรางกูร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางพรทิพย์  พิมพะสาลี ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

1. นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรินทร์  โสภิตะชา ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางพรทิพย์  พิมพะสาลี ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
4. นายศุภกร  สังวังเลาว ์ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสิรินันท์  ขันยศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

  
 ๑๒.4.4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ 

 
 ๑๒.4.5 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.4.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-๓ 

 
 ๑๒.4.7 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-๓ 

 
 ๑๒.4.8 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.4.9 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-๖                               

 
 
 
 

 ๑๒.4.10 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

 

1. นางศิริภรณ์  จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายกรินทร์  เรือนเพชร ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  กันภัย ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
4. นางสาววรัตม์ฐนัน  มีชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายบุญมี  มุคสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางศิริภรณ์  จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  กันภัย ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
4. นางสาวเจตปรียา  บุญเสรมิ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
5. นายโสภณ  ท้วมโชติ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายนพดล  พลกลาง ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางรุ่งนภา  โรจนาบุรานนท์  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญมี  มุคสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 

1. นายทวีศักดิ์   สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายชัยชนะ  ทองมา ครโูรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
3. นางสาวกฤตติยาภรณ์  สุขเทศ ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

1. นายราชัย  แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางพิชามญชุ์  จันทศร ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวสริตา วิทยา ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายราชัย  แก้วยศ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายชานนท์  คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายเกื้อเกียรติ  สาระ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

1. นายชัชวานนท์  สงคราม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนรีกานต์  นารี ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายชยเจษฎา  ศตสังวัตสร์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
4. นายทศพล  ศิลลา ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ  กรรมการ 
5. นายณรงค์เดช  ภัสรางกูร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.4.11 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.4.12 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-๓                                       

 
 
 
 
 
 

 ๑๒.4.13 การแข่งขัน Motion Infographic ม.๔-๖                                            

   
 ๑๒.5 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมการ 
 ๑๒.5.1 ประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-๓ 

     
 ๑๒.5.2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-๖ 

 
 
 
  
 

1. นายสรสิช  ขันตรีมิตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษณะ  สาลีผล ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
4. นายทศพล  ศิลลา ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
5. นางอรอุมา  ลักษณะทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวสริตา วิทยา ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายภพพล  ศรีบุดดา ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวปนัดดา   กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายนิกร  หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายบันดาล  มาอยู่วัง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางพิชามญชุ์  จันทศร ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางอรอุมา  ลักษณะทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางเบญจมาศ สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศินี  เชื้อนุ่น ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติศักดิ์  ยอดคํา ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวหทัยชนก  โนจันทร์ ครูโรงเรียนใจจํานงศึกษา กรรมการ 
5. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายสมคิด  ขุนสุรินทร์ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศินี  เชื้อนุ่น ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิตรา  สิงการะ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
4. นายชิตชวินทร์  วัฒนกิจจานนท์ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางปรารถนา  บุญนาค ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
6. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
  ๑๒.5.3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-๓ 

 
 
  
  

 ๑๒.5.4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.5.5 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-๓ 

1. นายนิรุตต์  มูลส ี ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีทอง ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาธร  ธูปพุฒซา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

  
 ๑๒.5.6 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-๖ 

1. นางสาธร  ธูปพุฒซา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายภาณุชัย  เกิดเขาน้อย ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3. นายธานินทร์  บุญก่อน ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางพวงรัตน์  จิตอารี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.5.7 การประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖ 

1. นายศุภชัย  อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายศรัณย์  พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางลดาวัลย์  พิรุนสุนทร ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายชาญณรงค์  บุญจิตร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.5.8 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.๖ 

1. นายพิพัฒน์  สนุ่นดี ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางศศิญาภรณ์  ศิริเจริญสุข ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางกัญญา  หมื่นชนะ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นายวราวชิ  อุดพ้วย ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นายสุรัตน์ แซงศรีนวล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวอัญชลี  ธชิากรณ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางมณี  ด้วงนิล ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุมาลี คําสว่าง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวสุมาลี คําสว่าง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแสงอาภา  ดิษสวรรค์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางยุภาพร  ภูบ้านหม้อ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการ 
4. นางฤทัยรัช  ภูผันผิน ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.5.9 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-๓ 

1. นางญาตา  ศรีโคตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสถิตาภรณ์  น้อยคํามี ครูโรงเรียนอุดมวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวไพรัตน์  บุญแจ้ง ครูโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการ 
4. นายภาณุวัฒน์  บุญเทียน ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์ ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
9. นางสาวสุธิตา  รัตนทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.5.10 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-๖ 

1. นางวนิดา  สารสิทธิ ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางนุชนภางค์  คํามี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายนพดล  คล้ายใจตรง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
4. นายฐานันดร  ชัยประเสริฐศิริ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
5. นายภาณุวัฒน์  บุญเทียน ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
6. นายธนาทร  แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวสุธิตา  รัตนทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.5.11 การประกวดมารยาทไทย ม.๑-๓ 

1. นางสาวกรรณิการ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ  ด่อนดี ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางรัตนา  คล้ายใจตรง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4. นางสาวเบญญาภา  เหลี่ยมแฉ่ง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวมลิวรรณ์  พรหมบุตร ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 
6. นายอัครเดช  อุดทา ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
7. นางอําภวัล  ไชยทา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.5.12 การประกวดมารยาทไทย ม.๔-๖  

1. นางอําภวัล  ไชยทา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรรณิการ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวเบญญาภา  เหลี่ยมแฉ่ง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นายกฤษณะ  ด่อนดี  ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวเรวดี  สายอาลิน ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางรัตนา  คล้ายใจตรง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.5.13 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-๖  

๑. พระสุธีวชิราภรณ์, ดร ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอัมพร  เกิดแสง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4. นางสาวสันต์ฤทัย  สินมา ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
5. นายธมกร ยาหลง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

  
 ๑๒.6 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑๒.6.1 การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-๖ 
 ๑๒.6.2 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑-๖  
 ๑๒.6.3 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ม.๑-๓ 
 12.6.4 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ม.4-6 

๑. นายสมชาย  ศรีฉ่ําพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์  อุ่นจันทร์ ครโูรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายวราวุฒิ  ดีทํามา ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
4. นายอรรถชัย  สังข์ทอง ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายสงกรานต์  กิ่งกลาง ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
6. นายอธิวัฒน์  แสงกํ่า ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
7. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.6.5 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-๓  

1. นายสุวรรณ  กันแพงศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกลุนันท์  จริงจิตร ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญญาวงค์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  พันธ์อาทิตย์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นายหนึ่ง  ปะตาทะโย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
6. นางสาวนภารัตน์  สสีะอาด ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายกิตติพัทธ์  รุ่งชมคํา  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
8. นายสงกรานต์  กิ่งกลาง ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวกนกพร  ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
10. นายสมชาย  เที่ยงดี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.6.6 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-๖  

1. นายมาโนช  ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายณัฏฐนันท์  ทาชาติ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  พันธ์อาทิตย์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นายกิตติพัทธ์  รุ่งชมคํา ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นายธวชัชัย  ด้วงธรรม  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
6. นางสาววัฒนา  นาสมชัย ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
7. นายอุดมพร  ยอดบุตรดี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
8. นางสาวนภารัตน์  สสีะอาด ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.พจนา  มาจาก ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



  

          ๑๒.7 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑๒.7.๑ สาระทัศนศิลป์ 
      การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-๓ 
      การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-๖  
      การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-๓  
      การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔–๖  
      การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓  
      การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-๓  
      การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-๖  
      การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓  
      การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔–๖  
      การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓  
      การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔–๖  
      การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-๓ 
      การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-๖ 

 

1. นางสาวนิภาพร  สร้อยมี ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางแสงเดือน  วันทอง ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายศิริสมบัตร  ดอกผึ้ง ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการ 
4. นายพรภิรมย์  เหรียญคํา ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายกันณพงศ์  ชัยคํา ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
6. นายวีระ  สิงหนารถ ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
8. นางสาวพิชชาพร  ตันตระกูล ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
9. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
10. นายเสกสรร  จันทรโชติ ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
11. นางสาวปภาณิน  ดิษอํ่า    ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
12. นางสาวฐิติรัตน์  นพแก้ว  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
13. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด ครูโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการ 
14. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา   ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
15. นายธีรวฒัน์  พันธุ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
16. นางสางกรกนก  แขมคํา ครูโรงเรียนปาลพันธ์วิทยา กรรมการ 
17. นายกมล  ศรีแก้ว ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
18. นายทีปกร  อ่างบุญตา ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
19. นายสมาน  ทวีผล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.7.2 สาระดนตรี 
      การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-๓ และ ม.๔ – ๖ 
      การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑ -๓ และ ม.๔ – ๖ 
      การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
      การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
      การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม. ๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม. ๑-๓ และ ม.๔–๖  
      การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖ เครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ 
      การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ 
      การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ 

 
      การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 
      การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ 
      การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกก รุง ประเภทหญิง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.๑-๓ และ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
      การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 

 
 
 
 

1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวคีตภัทร  นาควันดี ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   กรรมการ 
4. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายไพโรจน์  ผิวเณร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายพรมงคล  กงยนต์ ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
4. นายประยงฉัตร  ปะรุรัตน์  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
5. นายวิษณุ  ทองจันทร์ ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 



  
 

 
 ๑๒.7.3  สาระนาฏศิลป์      
       การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
       แข่งขันระบํามาตรฐาน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 
       การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
       การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ 
       การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖  
       การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ 

 
 ๑๒.8 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๑๒.8.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-๓ 

 
 ๑๒.8.2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-๖ 

6. นายวิทยา  เพียซ้าย ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยา กรรมการ 
7. นายฉัตรมงคล  คุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ 
8. นายสุจิตร  พิสิษฐากุล ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
9. นายวิษณุ  ปาเส  ครูโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ 
10. นายปริญญา  ดีนอก ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
11. นายธีรยุทธ  สุริวงศ์ ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
12. นายชินกร  โสมภา   ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
13. นายธงชัย  เมืองทอง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
14. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายอรรถวุฒิ  แสงบดี ผู้อํานวยการโรงเรียนใจจํานงศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายมานะ  บุญเกิด   ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธิดารัตน์  เงื่อนกลาง ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายธนกฤต  ชินโพธิ ์ ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
5. นายจิตติ  เขียวมาก ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
6. นายจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
7. นายณัฐพงษ์  ดาราเพ็ญ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
8. นางพนมทิพย์  แก่นเกลี้ยง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
9. นายพุฒิภัทร  เอี่ยมสุข ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
10. นางสาวธนชัญา  ขุนเมือง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
11. นางสาวพรรณภา  ประดับเชื้อ  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
12. นางอภิญญา  พรมรักษา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายเสกสรรค์  หินแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายกมนทรรศฐ์  โสดี ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายพโยธร  ผลพูน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายชูชาติ  กลิ่นโกสุม ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
4. นายกมนทรรศฐ์  โสดี ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นายเสกสรรค์  หินแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.8.3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓  

 
 ๑๒.8.4 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖ 

         
 ๑๒.8.5 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓ 

 
 ๑๒.8.6 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.8.7 ประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓  

 
 ๑๒.8.8 การการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.8.9 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓ 

1. นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายวิมล  พรมเสน ครูโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพนิตพร  ด้วงใจทึก ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
4. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา รองผู้อํานวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายลิขิต  แก้วแท้ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายศักดิ์สุริยันต์  กองเตย รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  การะสิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุกัญญา  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสุกัญญา  ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายศิรชัช  สนิทวรสกุล  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปวีณา  อินทรสอาด ครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสุภัสสร  กันโรคา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายศิรชัช  สนิทวรสกุล   ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุทิน  ศรีมูล ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. นางสาวพนิตพร  ด้วงใจทึก  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสุภัสสร  กันโรคา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุทิน  ศรีมูล ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวพนิตพร  ด้วงใจทึก ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 

1. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  กองแก้ว ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวพลอยพัชชา  พัชรพิมพู ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉรา  สระเสียงดี ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.8.10 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.8.11 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.8.12 การแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.8.13 การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.8.14 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ม.๑-๓ และ ม.๔-๖                                        

1. นายธนพล  อินทร์แป้น  ครูโรงเรียนอุดมวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายศิรชัช  สนิทวรสกุล  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายธนวัฒน์  พรมศักดิ์ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.9 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๒.9.1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-๓                                                               

1. นายวสันต์  ทองกลีบ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร  กองแก้ว ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวพลอยพัชชา  พัชรพิมพู ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางแสงมณี  แก่นนาค ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางกชณิภา  สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวเปรมวดี  พลลาภ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกาญจนา  กําจาย ครูโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

1. นางเพียงเพ็ญ  คนธาร์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร์  กลิ่นหอม ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธนา  นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางประภาพรรณ ชอดริ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววริศรา  ชํานาญพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเทวีพร  พรมผล ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวปารมี  เชยวัดเกาะ ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. Mr.Gary N.Juntarciego ครูโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวสุวรรณา  แก้วย่อม ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
7. นายโชตวิัฒน์  สภา ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.9.2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-๖ 

1. นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนภรณ์  เชื้อเพ็ง ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพจนีย์  สายคํากอง  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4.  Mr.Africano, Kim Osboken ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
5. นางสาวปิยพร ยะตัน ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.9.3 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-๓ 

 
 ๑๒.9.4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-๖  

 
 ๑๒.9.5 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-๓ 

 
 
 

1. นางดวงฤทัย  กันเกียว ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลภสัรดา  อบสุนทร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวประพิศ  ศรีสมัคร ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวประพันธ์  สีทอนสุด ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวัชรวิชญ์  ด้วงทา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
6. นางสาวณัฐริกา  มีเดช ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการ 
7. นายชํานาญ  ขุนทรงอักษร ครูโรงเรียนใจจํานงศึกษา กรรมการ 
8. นางสาวเวชุตา  เอี่ยมสงคราม ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ 
9.  Ms. Chenna Marie Gonzaga ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
10. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์ ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
10. นางสาวศรัณย์พร แขวงแข่งขัน ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  พจนะ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางกรรณิการ์  ศรีจันดา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวอุเบกขา  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ 
5. นางศรีวรรณ  แก้วทองดี ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
6. Mr. Thinley Dorji ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
7.  Ms. Chenna Marie Gonzaga ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
8. นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
9. นางกอบกูล  ศรีคํามี ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
10. นางวนัสยา ยิ้มน้อย ครูโรงนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสุนันท์ธา  ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายชัยมงคล   แก่นโท       ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3.  Mr. Phillip Grove ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
4. นางกอบกูล  ศรีคํามี ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวสัดิ์โสภณ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.9.6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.๔-๖ 

                  
 ๑๒.9.7 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑-๓  

 
          ๑๒.9.8 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.9.9 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔-๖ 

 
 ๑๒.9.10 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-๖ 

1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววราลี  มาจาก ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรอุมา  เกษามูล ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการ 
4.  Mr.Africano, Kim Osboken ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
5. นางสมฤดี สุทธหลวง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวอรวรรณ  เกตุทอง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. Mr. Li Qiang  ครูโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
3. นายตรีศูล  เกษร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
4. นายปรีชานนท์  ปรีเลขา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
5.  MissLi Zhaodong อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนาพร  จู๊ดทรัพย์ ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

1. นายชวุฒ ิ มากมิ่ง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรุณรัตน์  ม่วงน้อยเจริญ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวผกามาศ  กุนาคํา  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวนิรชา  พันสิ้ว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
5.  MissLi Zhaodong  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นางสาวจุไรพร  เมืองศิริพร ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวดวงกมล  ธูปหอม ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นายธราธร  สืบแสน ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายตรีศูล  เกษร  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
4. นายปรีชานนท์  ปรีเลขา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
5.  MissLi Zhaodong  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสาวอรวรรณ  เกตุทอง ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐานิตา  ใจแสน ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3. นายตรีศูล  เกษร  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
4. นายปรีชานนท์  ปรีเลขา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
5.  MissLi Zhaodong  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นางสาวมณธิชา  สิทธิยศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 



  

 
 ๑๒.9.11 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีนม.๔-๖ 

 
  ๑๒.9.12 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-๓ 

  
 ๑๒.9.13 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔-๖                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๒.10 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๒.10.1 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-๓ 

1. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวิทย์  แก้วอุสาห ์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4. นางปาลิกา  ทัตเทศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
5. นายยุทธนา  นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวฐานิดา  บัวสําล ี  ครูโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกุสุมา  กรองทิพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวผกามาศ  กุนาคํา  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวนิรชา  พันสิ้ว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
5.  MissLi Zhaodong  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นางสาวนุชนาฎ  พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 

1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนติราภรณ์  กระสวย ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัตติกาล  บัวระพา ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
4. นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
5. Mr.Jovelyn  Omega ครูโรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นางอนงค์นาฏ  พรมดี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการเลขานุการ 

1. นางปาลิกา  ทัตเศษ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  กงแซ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร ครูโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ 
5. นางสาวเนติราภรณ์  กระสวย ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการ 
6. นางธารทิพย์  แนวโสภ ี  ครูโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
8. นางสาวสุพัตตรา  เทียมทัด ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและ

เลขานุการ 



  

 ๑๒.10.2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔–๖ 
1. นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศศิมา  นามวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
4. นายยุทธนา  นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.10.3 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๖ 

1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางอาภาพร  บุญเติม ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
3. นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา กรรมการ 
4. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.10.4 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

1. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนภาวดี  สิงห์จีน ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวฐาณิญา  มูลเมือง ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพร  ศรีโยธา ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางกนกวรรณ  เรือนทอง ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการ 
4. นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรพัย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.10.5 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓ 

1. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรทัย  วัฒนสิงห์  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3. นางชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมการ 
4. นางศิริกาญจน์  กองกี ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวอารีรัตน์  คชสารทอง ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.10.6 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-๖ 

1. นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร ครูโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรทัย  วัฒนสิงห์  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  กรรมการ 
4. นางสาวสุพรรษา  อ้นเวียง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวอารีรัตน์  คชสารทอง  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๑๒.10.7 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

 
 
  

1. นางสาวพิชชาภา  ชื่นส ี ครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกกาญจน์  การะเกษ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 



  

 ๑๒.๑1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรยีนร่วม)  

     การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓ 
     การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.๑-๓  
     การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
     การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
     การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-๓ และ ม.๔–6 
     การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
     การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
     การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงชั้น  
     การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงชั้น  
     การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้

๑. นางจิตราภรณ์  โกบุตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย ศรีฉ่ําพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
4. นางชลธชิา  ศิลปชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  การะสิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
6. นางกันย์ยา  คําพา รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.ฆนากร นาราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
8. นายศักดิ์สุริยัน กองเตย รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวณัฎฐ์ธนัน รําเจริญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ 
10. นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวศศิมา  นามวงษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการ 
๑2. นายภูจ์เบศร์  ปิ่นแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
13. นางเบญจมาศ น้อยบําเหน็จ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.๑-๓ 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓  
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-๓  
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓  
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.๑-๓ 
การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑-๓  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-๓  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-๓ 



  

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือดําเนินการจัดการ 
ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจําปี การศึกษา 
๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่ กลุ่ม ๓ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ  
  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 8  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ  วันที่  ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
      (ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง) 

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ปฎิบัติราชการในตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์



 

 


