ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.๔๐ กลุ่ม ๑
--------------------------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ มอบหมำยให้โรงเรียนใน สพม.๔๐ กลุ่ม ๑
เป็นผู้ดำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สพม.๔๐ กลุ่ม ๑
จัดกำรแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง โดยมีโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔๐ จำนวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๗ จำนวน ๑
โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษำ
สังกัดเทศบำล จำนวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดกำรศึกษำเอกชน จำนวน ๗ โรงเรียน และโรงเรียนปริยัติธรรม
สำมัญวัดมหำธำตุ จำนวน ๑ โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งหมด จำนวน ๒๑ โรงเรียน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและศิลปหัตถกรรมตำมศักยภำพของนักเรียนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
สร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภำพและสุนทรียภำพกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยดำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเพชรพิทยำคม โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี โรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขัน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นำยอำนำจ บุญทรง
ผู้อำนวยกำร สพม.๔๐
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยสัมฤทธิ์ ไวเปีย
รองผู้อำนวยกำร สพม.๔๐
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๑.๔ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๑.๕ นำยประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
1.6 นำยกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
รองประธำนกรรมกำร
๑.7 นำยมนตรี สำเภำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม
กรรมกำร
๑.8 นำยจุลินทร์ น้ำค้ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
๑.9 นำยวัชรินทร์ ดีดำร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพัชรพิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๐ นำยวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๑ นำยคำภำสน์ บุญเติม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๑.๑๒ นำยศรีทวน ยุ่นแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๑.๑๓ นำยนิรัตน์ จันทร์เที่ยง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล ๓ ชำญวิทยำ
กรรมกำร
๑.๑๔ นำยบุญส่ง เชื้อสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พช. กรรมกำร
๑.๑๕ นำยวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๗ พช. กรรมกำร
๑.๑๖ นำยสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรำญรำษฎร์วิทยำ
กรรมกำร
๑.๑๗ นำงชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเสรีศึกษำ
กรรมกำร
๑.๑๘ นำยกิตต์ นิรันต์พำนิช
ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนโรงเรียนกิตติพิทยำ
กรรมกำร

๒
๑.๑๙ ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนดงขุยวิริยำนุสรณ์
กรรมกำร
๑.๒๐ ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๑.๒๑ นำงสุนำนันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัชรชัย
กรรมกำร
๑.๒๒ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๑.๒๓ พระพิศำลพัชรกิจ พระสังฆำธิกำรโรงเรียนปริยัติธรรมสำมัญวัดมหำธำตุ
กรรมกำร
๑.๒๔ นำยธำนี ชำตินันทน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๑.๒๕ นำยอวยชัย ทองหำญ
รักษาการในตาแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร กรรมกำร
๑.๒๖ นำงทิวำภรณ์ ทองจันทร์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑.๒๗ นำยอำคม วิทยเขตปภำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
กรรมกำร
๑.๒๘ นำงอำทิตยำ ปัญญำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
กรรมกำร
๑.๒๙ นำงสุวรรณำ วรทล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
1.30 นำงมำลำ ชำตินันทร์
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๑.๓1 นำงนิยมพร เจริญวัฒนำชัยกุล ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓2 นำยสมชำย คำเมือง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓3 นำงเบญจวรรณ สิงห์โต
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓4 นำยชำญณรงค์ อินอิว
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓5 นำยสมชำย มีกำลัง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑.๓6 นำงสำวประกำย บรรลัง
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑.๓7 นำงสำววรำภรณ์ ผึ่งผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๓8 นำยเอกชัย จันทำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
มีหน้าที่ สนับสนุนส่งเสริม อำนวยกำรบริหำรกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สพม.๔๐
กลุ่ม ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ คณะกรรมการดาเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยศุภชัย บรรพลำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุพิชญำ เหล็กแดง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยพงษ์ศักดิ์ กำงถิ่น
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๖. คณะครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๗. นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำงอำรมณ์ ลี้เหมือดภัย
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรแข่งขันจัดหำและจัดห้องแข่งขันดำเนินกำรแข่งขันตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่ในกำรจัด
ประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ โดยดำเนินงำน ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเพชรพิทยำคม
๒.๒ คณะกรรมการดาเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจินตนำ มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงประกำยดำว หำดยำว รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยประสำร มูลเดช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร

๓
๕. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๖. คณะครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสมบูรณ์ อำจหำญ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำงดวงฤทัย สีวัน
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรแข่งขันจัดหำและจัดห้องแข่งขันดำเนินกำรแข่งขันตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่ในกำรจัด
ประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ โดยดำเนินงำน ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๒.๓ คณะกรรมการดาเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
๑. นำยกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพรจิตร เกษำมูล
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
รองประธำนกรรมกำร
๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๔. คณะครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕. นำยยุทธนำ ปำนพันธุ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดำเนินกำรแข่งขันจัดหำและจัดห้องแข่งขันดำเนินกำรแข่งขันตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนที่ในกำรจัด
ประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ โดยดำเนินงำน ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย
เพชรบูรณ์
๓. คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๑ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจินตนำ มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเธตยำ แพทย์สิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงอิสรำภรณ์ ลิ้มสุข
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงนำตยำ รัศมี
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๒ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. นำยวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรัชดำ ผูกพยนต์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรเทพ วิญญูวิทวัส
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. ว่ำที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๓ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุพิชญำ เหล็กแดง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงพัชรี ขจรเพชร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยเขษมชำติ อินทะสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงถวัลย์จิต คำเมือง
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๔ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพงษ์ศักดิ์ กำงถิ่น
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเรียมศิริ สำเภำ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร

๔
๔. นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๕. นำงอำรมณ์ ลี้เหมือดภัย
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๖. นำงจรรยำ วัฒนศัพท์
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๓.๕ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑. นำยกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๒. นำงสำวพรจิตร เกษำมูล
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๓. นำงสำวรังสิมำ อินทะนินท์ ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๔. นำยยุทธนำ ปำนพันธุ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๕. นำงพรทิพย์ พรมทอง
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๓.๖ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓.๖.๑ สาระทัศนศิลป์
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยประสำร มูลเดช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๔. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๕. นำยสมคิด เสำองค์
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๓.๖.๒ สาระดนตรี
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๒. นำยศุภชัย บรรพลำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๓. นำยประสำร สุดทำนอง
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๔. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๕. นำยนำวี บุญทัน
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๓.๖.๓ สาระนาฏศิลป์
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยประสำร มูลเดช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงสำวปวันรัตน์ โตเทศ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๔. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๕. นำยชัชพล พักตร์ใส
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๓.๗ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๗.๑ การงานอาชีพ
๑. นำยประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
๒. นำยคำภำสน์ บุญเติม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
๓. นำยสำยัณห์ อ่อนตำ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
๔. นำงน้ำผึ้ง จันทร์เจริญ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
๕. นำยกำเชำว์ อำรีรักษ์
ครูโรงเรียนชนแดนวิทยำคม
๓.๗.๒ หุ่นยนต์
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยประสำร มูลเดช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
๓. นำยจงจัด ดวงจันทร์
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๕
๔. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรแลเลขำนุกำร
๕. นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๗.๓ คอมพิวเตอร์
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงประกำยดำว หำดยำว รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงสำววิมลรัตน์ กำญจนโพธิ์ ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๘ คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจินตนำ มูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวชวนพิศ จบคุ้ม
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงดวงฤทัย สีวัน
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณณุสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๙ คณะกรรมการประจากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นำยวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยศรีทวน ยุ่นแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงรัชดำ ผูกพยนต์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงเบญญำสิริ เหล่ำนภำพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงสำวสมตระกูล เพชรคง ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓.๑๐ คณะกรรมการการประกวดสื่อและนวัตกรรม
๑. นำยจุลินทร์ น้ำค้ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมนตรี สำเภำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเฉลิมพร พรหมมำ
ครูโรงเรียนเนินพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงประภำพร นำคสกุล
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
๕. นำงเดือนเพ็ญ ใจบุญ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงอรองค์ จันทร์หอม
ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
มีหน้าที่ ในกำรอำนวยควำมสะดวกให้คำปรึกษำประสำนงำน จัดหำกรรมกำรและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในกำรแข่งขัน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
๔.๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
๑. นำยพงษ์ศักดิ์ กำงถิ่น
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกฤตติกำ จันดำหงษ์
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสุภำภรณ์ อำจผักปัง
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวมัลลิกำ กันหำ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
๑. นำงประกำยดำว หำดยำว รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร

๖
๒. นำงสำวสุภำวดี ประสิทธิพร ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงพัชรี จันทะโก
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงสำวนวลละออ สินเพียง ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำงเอื้อง พันธ์โสดำ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
๑. นำงโสภำ สกุลวงษ์
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจุไรพร แสนสุรินทร์
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจิรวรรณ แสนทน ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๔. นำงอำนวยพร ภำเข็ม
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕. นำงสำวพรปวีณ์ บุญเมฆ
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ประสำนงำนกำรเบิกจ่ำยเงินและวัสดุในกำรดำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพม.๔๐ กลุ่ม ๑ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
๕. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
๕.๑ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ นำยกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
รองประธำนกรรมกำร
๕.๔ นำงสุพิชญำ เหล็กแดง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๕.๕ นำยประสำร มูลเดช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๕.๖ นำยนิรุทธ์ แก้วนิคม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม
กรรมกำร
๕.๗ นำงสำวพรจิตร เกษำมูล
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕.๘ นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕.๙ นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕.๑๐ นำงนำจรี รำมศิริ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕.๑๑ นำงวรรณนิภำ บุญเรือน
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕.๑๒ นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕.๑๓ นำยพัทธพล ทองเกิด
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕.๑๔ นำงณัฐพร เพิ่มพูน
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕.๑๕ นำงสำวอำรำยำ ก่อกำลัง
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕.๑๖ นำงสำวสุจิตรำ ปอดทองจันทร์ ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕.๑๗ นำงสำวบุญยรัตน์ สีดี
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕.๑๘ นำยพรชัย ปิ่นสี
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕.๑๙ นำยศุภชัย รัววิชำ
นักทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำร
๕.๒๐ นำยสุชำติ กุนสง
นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
๕.๒๑ นำยวันดี กุมภำพันธ์
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๒๒ นำงสำวจิรัชญำ อิ่มอินทร์
ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
มีหน้าที่ ๑. จัดทำเว็บไซต์ ประสำนงำน กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ และบริหำรระบบกำรลงทะเบียนกำรแข่งขัน
๒. จัดระบบเทคโนโลยี สื่อสำร จัดเก็บข้อมูลผู้เข้ำแข่งขัน ข้อมูลกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขันคะแนน
กำรแข่งขัน รำยงำนผลกำรแข่งขันตำมโปรแกรมกำรแข่งขัน
๓. ออกแบบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงระบบ Internet ผ่ำนทำงเว็บไซต์
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๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
๖.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๖.๑.๑ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงวรงค์พร บูรณ์เจริญ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๒. นำงขวัญใจ ศรีบรรเทำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงนิดดำ จันทร์ตรี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔. นำงทัศนีย์ พันทำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๕. นำงสมปอง บัวกองท้ำว
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๖.๑.๒ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงฐำนิตำ พิมพู
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๒. นำงชุลีพร ศรีอ่อน
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงณุกูลพร เพ็งโคตร
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
๔. นำงทัศนีย์ พันทำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๕. นำงสมศรี รังสิกรรพุม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๖.๑.๓ อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงลัดดำ เคลือบสุวรรณ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงทัศนีย์ พันทำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๓. นำงพิกุล ไพจิตรโยธี
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๔. นำงสำวกษมำ จูม่วง
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๕. นำงพิศมัย ปรำงศรี
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖.๑.๔ อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงปำริชำติ ทิพย์พยัคฆ์กร
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำงศิริวิณี แก้วบท
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๓. นำงสำวกษมำ จูม่วง
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๔. นำงสำวอุดมพร ประโยชน์ยิ่ง
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๕. นำงอมรรัตน์ สิทธิ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๖.๑.๕ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสุพญ
ิ ญำ จันทฤทธิ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงเอื้อง พันธ์โสดำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงนภำพิศ แว่นแก้ว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๔. นำงสำวณภัชปภำ ศรีนคร
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๕. นำงศิริวิณี แก้วบท
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๖.๑.๖ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสุพญ
ิ ญำ จันทฤทธิ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงจันทร์ดี อุ่นใจ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๓. นำงกัญจนำ ภูยงค์
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๔. นำงนภำพิศ แว่นแก้ว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๕. นำงนิดดำ จันทร์ตรี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๖.๑.๗ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสุชญำ ธรรมรักษ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงดวงตะวัน นำมำ
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงลดำรัตน์ จิตสุภำพ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงนันท์นภัส แก้วใส
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๕. นำยนุกูล จำปำเงิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑.๘ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสุชญำ ธรรมรักษ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมนึก ขำคง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงลดำรัตน์ จิตสุภำพ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยนุกูล จำปำเงิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๕. นำยสมหวัง แก้วบท
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑.๙ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวอวยพร ไหวหำกิจ
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดวงพร มั่นคงดี
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงลำดวล เพชรบัว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงชำณัฐธนพร สงวนสุข
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสุภำภรณ์ อำจผักปัง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑.๑๐ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวกมลเนตร ใจคำ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวเธตยำ แพทย์สิทธิ์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงลำดวล เพชรบัว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวกลอยใจ เกียรติสถิตย์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๕. นำยณัฏฐพล จักทอน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑.๑๑ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ : กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงกำนต์สินี กัญญำประสิทธิ์
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสงกำรย์ คำชม
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมหวัง แก้วบท
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงนำตยำ รัศมี
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำงพูลทรัพย์ ชั้วเจริญ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑.๑๒ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ : อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงพวงผกำ สงวนใจ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพูลทรัพย์ วงศ์วิเศษ
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสงกำรย์ คำชม
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำยสุณี พรมอวบ
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงน้ำผึ้ง นำดี
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๖.๒.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว

๙
๑. นำยอำชัญ สุพรรณกลำง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงชำลิสำ ทองติด
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวิษรุตต์ เมืองทำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงศิรำณี มณีภำค
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวกนิษฐำ ประโยชน์ยิ่ง
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๖. นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยชำตรี ธูปมงคล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวรเทพ วิญญูวิทวัส
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติ
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวพัชรี นำคดี
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุจิตรำ จันทร์มูล
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงเบญจมำศ ชมภู
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงณพิชญำ ตำสำย
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวภัฏฐรัตย์ อินวรำวรรณ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงชมพูนุช นำนำพร
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕. นำงสำวศรีสุดำ จันทร์แปลก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงพรทิพำ ธูปมงคล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงปวรวรรณ ทองหล่อ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวณัฐชยำ นำควิสุทธิ์
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงประนอม บัวแก้ว
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยกำธร ชำติอุดม
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๕ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงพัชรี ประภำศิริ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอุทัย สีลำพุทธำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวประกำยพลอย แก้วใหญ่ ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุภักษร ทองสัตย์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงนกมล นำคแก้ว
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกนกวลี มำละอินทร์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยจักรกฤษ สมศักดิ์ดี
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำยเชษฐำ เชษฐสิงห์
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
กรรมกำร

๑๐
๕. นำงสำวสุภักษร ทองสัตย์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๗ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยเอกพันธ์ จันมำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงชนิดำภำ พรประสงค์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวแสงเดือน พิมพ์เสนำ
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำยภูบดินทร์ วงษ์มหำ
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยกิตติ จันทรประทำษ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๘ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสำวสุภำวดี ประสิทธิพร
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิรันดร์ รำมศิริ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยนิติรัตน์ คำสุข
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวแสงเดือน พิมพ์เสนำ
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๕. ว่ำที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๙ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสันติ สังข์ทอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพัชรำ สมทรัพย์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปัญญำ งำมนำ
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวนิรมล ใจคำ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๕. นำยกำธร ชำติอุดม
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวเอื้อมพร อ่อนโยน
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอำไพ แสงเรืองเดช
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวภูริยำ คำสุข
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวจงรัก บุญพุทธ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๕. นำงพรพิลำศ วำนิช
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖.๓.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวปรียำภรณ์ ทองมำก
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสะพรั่งพงศ์ จินดำจำนง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงจันทร์เพ็ญ อุตม์อ่ำง
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวช่อลัดดำ บัวทองคำ
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๕. นำงสำวชนกพร วงษ์รำช
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงกฤตติกำ จันดำหงษ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไตรภูมิ อ้ำยวงค์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอรวรรณ เทียนนำวำ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวชนกพร วงษ์รำช
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงวรำรัตน์ ปำนดำรำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน

๑๑
๑. นำยเขษมชำติ อินทะสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอิงอร ภูมิลำไย
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุลีมำศ อยู่มำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวรินลดำ สูนไทยสง
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยศักรำช ชำติชำนำญ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงจิรันธนิน คงจีน
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุกัญญำ สุมำลี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุภำพ นวลจันทร์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวสำยสุรีย์ ชำดี
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำววรรณี วรรณพักตร์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงตุลำพร กิ่งไทร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศรัญญำ บินชัย
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวมยุรี เหลี่ยมศร
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวเมธิยำ อุทำกำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำงชนัญชิดำ พำพันธ์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้ว
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววจี จันทร์หอม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเพชรำ ทองดี
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุกัญญำ จันทร์อินทร์
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยศรำวุธ จันทร์ตำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงถวัลย์จิต คำเมือง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนันทิชำ พรหมจันทร์
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวภัทรำพร บุตรำ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวนฤมล จันทิมำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงวัชรี ทองมำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๘ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงถวัลย์จิต คำเมือง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุชัญญำ มีช้ำง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอนุพงษ์ ทิมอุบล
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวนฤมล จันทิมำ
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวลัดดำวัลย์ ประกอบเพ็ชร ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิลำวัลย์ ทองสุข
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวรัทยำ จอมศรี
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
กรรมกำร

๑๒
๔. นำงสุภำพร หู้เต็ม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำงวิสุทธิ์ ตันมี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยธีรพงศ์ จุลสำยพันธ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอุษำรัตน์ เรืองวิลัย
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอัญชลี คงยัง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงสำวรุ่งนภำ มณีธรรม
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๕. นำยชัยวัฒน์ ม่วงดี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
๖.๓.๑๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ประเภททีม นักเรียน ๒ คน ครู ๑ คน
๑. นำยธนำกร ทองมำก
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอิชยำ ปำนคำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวำทิต สุขเอม
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยกลชัย โทนแก้ว
ครู ร.ร.วัชรชัย
กรรมกำร
๕. นำยสนอง สร้ำงกำรนอก
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๑๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ประเภททีม นักเรียน ๒ คน ครู ๑ คน
๑. นำยกลชัย โทนแก้ว
ครู ร.ร.วัชรชัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนำกร ทองมำก
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวำทิต สุขเอม
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงพิชญำภรณ์ เชษฐสิงห์
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยสนอง สร้ำงกำรนอก
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๑๓ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ประเภททีม นักเรียน ๓ คน ครู ๑-๒ คน
๑. นำงสำวชวนพิศ เหล็กไหล
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงปทุมเมศ เทียนนำวำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงพัชรี ขจรเพชร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖.๔.๑ เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. จ.ส.อ.กิตติพัชร คีนิยม
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกำจัด บุญสุข
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงนฤมล เภำหว่ำง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงณัฐชยำ บุญเรือง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยสมชำย สำยมี
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔.๒ เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำยสมชำย สำยมี
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนฤมล เภำหว่ำง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมบูรณ์ จิรำวัฒน์ศิวำพร
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร

๑๓
๔. นำยชูชำติ บรรพตำไพจิตร
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๕. นำยเชน โพธิ์ศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๖.๔.๓ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำงเรียมศิริ สำเภำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงสำวบวรรัตน์ พัฒนพงษ์
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๓. นำยไพฑูรย์ เรืองนำม
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔. นำงเอื้อจิตร ชำติเชยแดง
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
๕. นำงสำวพัชรี ขวัญมุข
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
๖.๔.๔ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำยไพฑูรย์ เรืองนำม
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๒. นำงสุชำดำ ปำนอำพัน
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๓. นำงชนุตพร ศรีทำ
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
๔. นำงยุพิน กองสี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๕. นำงเกศรินทร์ ภูลำยยำว
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖.๔.๕ ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำยมิตรสัน ด้วงธรรม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงสำวสำวิตตรี ฐิติเบญจพล
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๓. นำยสมควร ศรีจันทร์
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๖.๔.๖ ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำยมิตรสัน ด้วงธรรม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำยจำรึก บุญยัง
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๓. นำยสมควร ศรีจันทร์
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๖.๔.๗ ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๕-๒๐คน
๑. นำงกำนดำ พรมมำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำยสมบูรณ์ จิรำวัฒน์ศิวำพร
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๓. นำยนิยม บุญปัน
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
๔. นำยสุรัตน์ แซงสีนวล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๕. นำงสำวธัญญำทิพย์ แก้วสุพรรณ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖.๔.๘ เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงนพรัตน์ เอมสกุล
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๒. นำงสำวมณีรัตน์ ช่ำงทอง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๓. นำยชัยโรจน์ ชูสิทธิ์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๔. นำงสำวบวรรัตน์ พัฒนพงษ์
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๕. นำงสำวอภิสำ แก้วฤำชำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๖.๔.๙ เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงสำวขวัญจิต ทิพย์พยัคฆ์
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๓. นำยนิยม บุญปัน
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
๔. นำยภัทรพล กำพย์ตุ้ม
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๔
๕. นำงสำกุญ สพำนทอง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖.๔.๑๐ มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงสำวมลเทียน บุตรเบ้ำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๓. นำยภัทรพล กำพย์ตุ้ม
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
๔. นำงสำวเพ็ญประภำ คำภำ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๕. นำงสำวณัชฉรียำ ชำนำญพันธ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖.๔.๑๑ มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงบุญเกิด หำญกล้ำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำงสำวมลเทียน บุตรเบ้ำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๓. นำงสำวณัชฉรียำ ชำนำญพันธ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๔. นำงสำวเพ็ญศรี แสงพรม
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๕. นำงชนม์ณกำนต์ อิ่มทรัพย์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๖.๔.๑๒ สวดมนต์แปล สวดบาลีแปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน
๑. นำยประจวบ ดำสนม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำยสุทธิพล สีสอนกำร
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๓. นำงสำวหัสยำ เด็ดแก้ว
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๖.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.๕.๑ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยยุทธนำ ปำนพันธุ์โพธิ์
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๒. นำยจักรพงษ์ สีพำแก้ว
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำงสำวพัทยำ แย้มขะมัง
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
๖.๕.๒ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยบุญลักษณ์ สมมีชัย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำงสุรีรัตน์ อิ่มจันทร์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
๓. นำยพิบูลย์ อำนพรหม
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๖.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์
๖.๖.๑ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยวินัย จงใจมั่น
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๒. นำยสำคร พิมพ์สิงห์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๓. นำยอัคสวิช กวยลี
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๖.๖.๒ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยอัคสวิช กวยลี
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๒. นำยวินัย จงใจมั่น
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำยสำคร พิมพ์สิงห์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๖.๖.๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
๒. นำยสุรกิจ เพชรบัว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๑๕
๓. นำงสำวเจนจิรำ รอดนิล
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
๖.๖.๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุรกิจ เพชรบัว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
๒. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
๓. นำงสำวเจนจิรำ รอดนิล
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
๖.๖.๕ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสลัก สุขไพโรจน์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๒. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
๓. นำยธเนส ยลเมืองแมน
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
๖.๖.๖ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
๒. นำยสลัก สุขไพโรจน์
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๓. นำยธเนส ยลเมืองแมน
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
๖.๖.๗ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธวัช นำดี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๒. นำยชัยยุทธ กันทยะ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๓. นำยเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตร ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๖.๖.๘ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยชัยยุทธ กันทยะ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๒. นำยธวัช นำคี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
๓. นำยเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตร ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๔. นำยพิเชษฐ์ เกตุแก้ว
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
๖.๖.๙ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
๒. นำยอัคสวิช กวยลี
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
๓. นำยครรชิต พรคุณำรักษ์
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
๖.๖.๑๐ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยทิฆัมพร อ่อนละออ
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
๓. นำยเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตร ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๖.๖.๑๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยทิฆัมพร อ่อนละออ
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
๒. นำยประพจน์ ไผ่ประเสริฐ
ครู ร.ร.วิทยำนุกลู นำรี
๓. นำยเศรษฐวัฒน์ เศรษฐบุตร ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
๖.๖.๑๒ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยสมคิด เสำองค์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยธีระยุทธ เพชระบูรณิน ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
๓. นำยครรชิต พรคุณำรักษ์
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
๖.๖.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน

กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๖
๑. นำยครรชิต พรคุณำรักษ์
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมคิด เสำองค์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๓. นำยธีระยุทธ เพชระบูรณิน ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สาระดนตรี
๖.๖.๑๔ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๑๕ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร. ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๑๖ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร. ดงขุยวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๑๗ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยพิริยะ เทียนศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร. ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๑๘ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๑๙ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำยพิริยะ เทียนศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๐ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยอำนนท์ แซ่เตียว
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำยพิริยะ เทียนศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๑ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว

๑๗
๑. นำยอำนนท์ แซ่เตียว
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๒ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกฤตยวรรณ เกษแก้ว ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๓. นำยกิตติพงษ์ พัดพ่วง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๓ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยอำนนท์ แซ่เตียว
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติพงษ์ พัดพ่วง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๔ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๕ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศกึ ษำ
กรรมกำร
๓. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๖ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๗ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอัญธิดำ ศรีวงษ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๘ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติพงษ์ พัดพ่วง
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำยพิริยะ เทียนศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๒๙ การแข่งขันวงดนตรีไทย วงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ไม่เกิน ๒๑ คน
๑. นำยประสำร สุดทำนอง
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศำล ครู ร.ร.ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๐ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุรไกร แก้วเสมำ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำยสมำน ประดับวงศ์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร

๑๘
๔. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมำน ประดับวงศ์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๓. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำร
๓. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำร
๓. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๔ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๕ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยบัญชำ อเนกเวียง
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๘ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสมำน ประดับวงศ์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๓๙ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสมำน ประดับวงศ์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร

๑๙
๕. นำยสุจิตร พิสุษฐำกูล
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๐ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยสุจิตร พิสุษฐำกูล
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยเริงนรินทร์ สมนึก
ครู ร.ร.พัชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบัญชำ อเนกเวียง
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยณัฐพล คำยะ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๒ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๓ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวจุรีพร ศรีพัฒน์พงษ์ ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุรไกร แก้วเสมำ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยสุจิตร พิสุษฐำกูล
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๔ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุรไกร แก้วเสมำ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำวจุรีพร ศรีพัฒน์พงษ์ ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร. สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๖ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
ประเภททีม ๔-๑๐ คน
๑. นำยสุจิตร พิสิษฐำกูล
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวปรัชวินันท์ สว่ำงจิตต์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยธำนินทร์ ทองคำสุก
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สาระนาฏศิลป์
๖.๖.๔๗ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๘-๑๐ คน
๑. นำงสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนำตยำ ยุปำนันท์
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
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๔. นำยวิทยำ สุขแสงนิล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๕. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๘ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๘-๑๐ คน
๑. นำงสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวณปพร ตรียนต์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวแพรวพิรยำ เติมแก้ว ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรรมกำร
๔. นำงสำวนำตยำ ยุปำนันท์
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๔๙ การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๖-๑๒ คน
๑. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอำริยำ ภิรมศรี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวณปพร ตรียันต์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวแพรวพิรยำ เติมแก้ว ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๕๐ การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๖-๑๒ คน
๑. นำงสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวณปพร ตรียนต์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวแพรวพิรยำ เติมแก้ว ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๕. นำยชัชพล พักตร์ใส
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๕๑ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ไม่เกิน ๑๒ คน
๑. นำงสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวแพรวพิรยำ เติมแก้ว ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๓. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๕๒ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ไม่เกิน ๑๒ คน
๑. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนำตยำ ยุปำนันท์
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพิทักษ์ แพทย์ไชโย
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยวิทยำ สุขแสงนิล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๕. นำงสำวอำริยำ ภิรมศรี
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๕๓ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ไม่เกิน ๑๖ คน
๑. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวปวันรัตน์ ตระหนี่
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงสำวแพรวพิรยำ เติมแก้ว ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรรมกำร
๕. นำยชัชพล พักตร์ใส
ครู ร.ร.วิทยำนุกลู นำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๕๔ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ไม่เกิน ๑๖ คน
๑. นำงสำวณัฐธิตรำ ใสหนองเป็ด ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
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๓. นำงสำวปวันรัตน์ ตระหนี่
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำงสำวแพรวพิรยำ เติมแก้ว ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรรมกำร
๕. นำยชัชพล พักตร์ใส
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.๕๕ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสำวนิตญำ คงศรี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวณปพร ตรียันต์
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวชลิดำ ศุภสำร
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยพิทักษ์ แพทย์ไชโย
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยชัชพล พักตร์ใส
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
๖.๗.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยพิทักษ์ชัย คำสนิท
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิรัตน์ หล้ำมี
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรำยุทธ สีนำค
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๔. นำงสำวจันทร์จิรำ เมืองสุข ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๕. นำงพจนี คำแท่ง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยพิทักษ์ชัย คำสนิท
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงไพรัตน์ พัฒนถำวร
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยจำนง เนตรทิพย์
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๓ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยตระกูล เบำะโต้ง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชิโนรส ป้อมมณี
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๓. นำงสำวกิ่งกำญจน์ พรมตู้
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๔ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยทองเพชร อำจโยธำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปัญญำ นนท์ดำรำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๓. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๕ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ไม่เกิน ๖ คน
๑. นำงรุจิรำภรณ์ ก๊กศรี
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพจนี คำแท่ง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงนฤมล เพชรเขียว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๖ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ไม่เกิน ๖ คน
๑. นำงลำเพย ยำโต
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดรุณี ศรีอินทร์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงทัศนีย์ พิมพำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๗ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน

๒๒
๑. นำงจุฑำภรณ์ จันทะคูณ
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสำยัณห์ อ่อนตำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๘ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสำยัณห์ อ่อนตำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสมบูรณ์ อำจหำร
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๙ การแข่งขันจัดสวนถาด การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยรักษพล ซิตูมปูน
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงประทิน กลิ่นมนุษย์
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเรียง ตันยศ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยฮุสเซนต์ ซิตูมปูน
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๖. นำยสมภำร โตเทศ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำยวรภ ลอยชื่น
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๐ การแข่งขันจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยรักษพล ซิตูมปูน
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงประทิน กลิ่นมนุษย์
ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเรียง ตันยศ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยฮุสเซนต์ ซิตูมปูน
ครู ร.ร.เซนต์นีโอศรีชนแดน
กรรมกำร
๖. นำยสมภำร โตเทศ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำยวรภ ลอยชื่น
ครู ร.ร.กิตติพิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๑ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงไพรัตน์ พัฒนถำวร
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวรนุช กระทู้
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
กรรมกำร
๓. นำงสำวพัชรำภรณ์ บุตรรำช ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๒ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงพนิดำ บุญยะวัตร
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพัชรำภรณ์ บุตรรำช ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๓. นำงพจนี คำแท่ง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๓ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวนภำ วงค์สิงห์แก้ว
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงขนิษฐำ วรรณำ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงอัจจิมำ สถำพรผล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๔ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงปฤษณำ สงบุ้ย
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสงกรำน สินเจิมศิริ
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำงอัจจิมำ สถำพรผล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒๓
๖.๗.๑๕ การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงพนิดำ บุญยะวัตร
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดรุณี ศรีอินทร์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวโสภี เปี้ยจันทึก
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๖ การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสิริมำ เบ้ำสกุล
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดรุณี ศรีอินทร์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงขนิษฐำ วรรณำ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๗ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยอดุลย์ บัวกนก
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพันธุ์ทิพย์ ชำนำญพันธุ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงปรำวีณำ ยอดเพชร
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๘ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงพันธุ์ทิพย์ ชำนำญพันธ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปฐมพงษ์ รินศรี
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยอดุลย์ บัวกนก
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คอมพิวเตอร์
๖.๗.๑๙ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสำววิมลรัตน์ กำญจนโพธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุจิตรำ ปอดทองจันทร์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงกรรณิกำร์ มีสิงห์
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวเกศินีนำถ แย้มนิล
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๐ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวันดี กุมภำพันธ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวรุจี จันทร์เปำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๑ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยรัฎจุวัฒน์ พลตรี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำยสมบัติ ลูกแก้ว
ครู ร.ร.วัชรชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๒ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงนำจรี รำมศิริ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววิมลรัตน์ กำญจนโพธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๓. นำยรัฎจุวัฒน์ พลตรี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒๔
๖.๗.๒๓ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสำววิมลรัตน์ กำญจนโพธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยรัฎจุวัฒน์ พลตรี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำงมัลลิกำ เจียมประเสริฐ ครู ร.ร.เนินพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยกฤษฎำ อินทร์ทับทิม
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๔ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสุนธรำ สิทธิเกสร
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวบุญยรัตน์ สีดี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย
กรรมกำร
๓. นำงสำวจินตนำ มนตรี
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวรุจี จันทร์เปำ
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๕ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยกิติพงษ์ ฟำกเช
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๖ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวรรณนิภำ บุญเรือน
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยพชร พรมชำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวนฤดี ชัยโฉม
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๗ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสุพรณ์ นวลเชย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสมบัติ ลูกแก้ว
ครู ร.ร.วัชรชัย
กรรมกำร
๓. นำยพชร พรมชำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยกิติพงษ์ ฟำกเช
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๘ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวธีรำพร ศรีมุข
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๒๙ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยจงจัด ดวงจันทร์
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวันดี กุมภำพันธ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยธวัชชัย บุญช่วย
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๓๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงอมรรัตน์ วรรณำ
ครู ร.ร.วิทยำนุกลู นำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวมัลลิกำ กันหำ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวประภำศรี แสงอนุศำสน์ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำงวลัยพร นำคธรรมชำติ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๓๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงบุษบำ กวำงแก้ว
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร

๒๕
๒. นำยสมคิด บุญสิงห์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำงวลัยพร นำคธรรมชำติ
ครู ร.ร.เพชรบูรณ์วิทยำ
๔. นำงสำวประภำศรี แสงอนุศำสน์ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
๖.๗.๓๒ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยประทวน จอมใจ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำงสำวนฤดี ชัยโฉม
ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
๔. นำงสำวประภำศรี แสงอนุศำสน์ ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
๕. นำงสำวสุจิตรำ ปอดทองจันทร์ ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
หุ่นยนต์
๖.๗.๓๓ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม
๑. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
คร ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำยชัยวัฒน์ สัตยำธนวัฒน์ ครู ร.ร.เทศบำล ๓ (ชำญวิทยำ)
๖.๗.๓๔ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม
๑. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำงสำวอภิญญำ มุขสิงห์
คร ร.ร.เพชรพิทยำคม
๓. นำยธวัชชัย บุญช่วย
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
๖.๗.๓๕ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม
๑. นำยอรรถวิทย์ พินิจนัย
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๒. นำยเจริญ แก้วเบี่ยง
คร ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
๓. นำยธวัชชัย บุญช่วย
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
๖.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๖.๘.๑ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
๒. Ms.Yang Jiayu
ครู ร.ร.หนองไผ่
๓. Ms.Lu Yejing
ครู ร.ร.วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
๔. Miss.Qu Xiaoxue
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
๕. Ms.Zhang Fang
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๖. Ms.Wang Liyuan
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๗. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖.๘.๒ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชัน้ ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
๒. Ms.Yang Jiayu
ครู ร.ร.หนองไผ่
๓. Ms.Lu Yejing
ครู ร.ร.วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
๔. Ms.Zhang Fang
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
๕. Ms.Wen Qian
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๖. Ms.Wang Liyuan
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
๗. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๖.๘.๓ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำววิลำวัณย์ เด่นโรจน์มณี ครู ร.ร.อนุบำลเพชรอนันต์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอจำรีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู ร.ร.หล่มสักวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Mr.Tatsuki Shirai
ครู ร.ร.พิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. Mrs.Kyoko Fukada
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำยพัทธพล ทองเกิด
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวณิษำ ธำรงภูวดล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๔ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำววิลำวัณย์ เด่นโรจน์มณี ครู ร.ร.อนุบำลเพชรอนันต์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอจำรีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู ร.ร.หล่มสักวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Mr.Tatsuki Shirai
ครู ร.ร.พิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. Mrs.Kyoko Fukada
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำยพัทธพล ทองเกิด
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวณิษำ ธำรงภูวดล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๕ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงศรัญญำ พีรปัญญกุล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมจันทร์ หลำยเจริญ
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๖ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวยุพำรัตน์ แสนอินทร์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Ms.Yang Jiayu
ครู ร.ร.หนองไผ่
กรรมกำร
๔. Ms.Lu Yejing
ครู ร.ร.วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๕. Ms.Wen Qian
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. Ms.Wang Liyuan
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๗ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำยสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. Ms.Yang Jiayu
ครู ร.ร.หนองไผ่
รองประธำนกรรมกำร
๓. Ms.Lu Yejing
ครู ร.ร.วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. Ms.Wen Qian
ครู ร.ร.วิทยำนุกลู นำรี
กรรมกำร
๕. Ms.Wang Liyuan
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๘ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำววิลำวัณย์ เด่นโรจน์มณี ครู ร.ร.อนุบำลเพชรอนันต์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอจำรีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู ร.ร.หล่มสักวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Mr.Tatsuki Shirai
ครู ร.ร.พิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. Mrs.Kyoko Fukada
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
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๕. นำยพัทธพล ทองเกิด
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวณิษำ ธำรงภูวดล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๙ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
๑. นำงสำววิลำวัณย์ เด่นโรจน์มณี ครู ร.ร.อนุบำลเพชรอนันต์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอจำรีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู ร.ร.หล่มสักวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Mr.Tatsuki Shirai
ครู ร.ร.พิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. Mrs.Kyoko Fukada
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำยพัทธพล ทองเกิด
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวณิษำ ธำรงภูวดล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๑๐ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภทเดี่ยว
นำงศรัญญำ พีรปัญญกุล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๑๑ การแข่งขันละครสั้น ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำยไสว เอี่ยมเมี้ยน
ครู ร.ร.เพชรละครวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. Ms.Wen Yannan
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. Ms.Ye Xinxin
ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. Ms.Yang Yang
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมกำร
๕. Ms.Wei Jing
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวพิชญำ สุวรรณทวี
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๑๒ การแข่งขันละครสั้น ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน
๑. นำงสำววิลำวัณย์ เด่นโรจน์มณี ครู ร.ร.อนุบำลเพชรอนันต์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอจำรีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู ร.ร.หล่มสักวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Mr.Tatsuki Shirai
ครู ร.ร.พิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. Mrs.Kyoko Fukada
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำยพัทธพล ทองเกิด
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวณิษำ ธำรงภูวดล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๑๓ การแข่งขันการนาเสนอโครงงาน ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำยไสว เอี่ยมเมี้ยน
ครู ร.ร.เพชรละครวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. Ms.Jung-chun Rita kuo
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. Ms.Ye Xinxin
ครู ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. Ms.Yang Yang
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
กรรมกำร
๕. Ms.Wei Jing
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. Ms.Wen Yannan
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวพิชญำ สุวรรณทวี
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๘.๑๔ การแข่งขันการนาเสนอโครงงาน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๑. นำงสำววิลำวัณย์ เด่นโรจน์มณี ครู ร.ร.อนุบำลเพชรอนันต์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอจำรีย์ ปริชญ์ชัยวัฒน์
ครู ร.ร.หล่มสักวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
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๓. Mr.Tatsuki Shirai
ครู ร.ร.พิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. Mrs.Kyoko Fukada
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๕. นำยพัทธพล ทองเกิด
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวณิษำ ธำรงภูวดล
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวธนำวรรณ รัตนเนนย์ ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖.๙.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๘ คน
๑. นำยมงคล อ่อนศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยภคิน เหง้ำทุม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำยสุรชัย พันธุ์นำยม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยศิวณัฐ อัฐวสัมฤทธิ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ประเภททีม ๖ คน
๑. นำยธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมงคล อ่อนศรี
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยภคิน เหง้ำทุม
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
๔. นำยสุรชัย พันธุ์นำยม
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยศิวณัฐ อัฐวสัมฤทธิ์
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙.๓ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ประเภททีม ไม่เกิน ๕ คน
๑. นำงวรรณภำ ทัดเศษ
ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงมนต์ริสสำ เชื้อสุวรรณ์ ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงนำทกัญญำ นงภำ
ครู ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙.๔ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ประเภททีม ๓ คน
๑. นำยวิเวก ยูงทอง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงชำนัฐธนพร สงวนสุข
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัชวภัทร ศึกษำ
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวกมลเนตร ใจคำ
ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงรัชดำ ผำกุล
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙.๕ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงอัญชลี คงเมือง
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกชมนพรรณ บุญก่อน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำงทัศนีย์ พันทำ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙.๖ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวทิพย์รัตน์ วิรำนันท์ ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
ประธำนกรรมกำร
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๒. นำงจริยำภรณ์ พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุภัทร์พร ปำนสุข
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๙.๗ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ประเภททีม ๓ คน
๑. นำงสำวทิพย์รัตน์ วิรำนันท์ ครู ร.ร.สวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจริยำภรณ์ พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๓. นำงสำวภัทรณี เวียงนำค
ครู ร.ร.ชนแดนวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.10 กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
6.10.1 เรียนร่วม-ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3
๑. นำงสุชญำ ธรรมรักษ์
ครู ร.ร.เพชรพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมนึก ขำคง
ครู ร.ร.วิทยำนุกูลนำรี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงลดำรัตน์ จิตสุภำพ
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยนุกูล จำปำเงิน
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๕. นำยสมหวัง แก้วบท
ครู ร.ร.ดงขุยวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.10.2 เรียนร่วม-ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้น ม.1-ม.3
๑. นำงสมฤดี แสงมณี
ครู ร.ร.อบจ.เพชรบูรณ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุรกิจ เพชรบัว
ครู ร.ร.เสรีศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวเจนจิรำ รอดนิล
ครู ร.ร.วังโป่งพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.9.3 เรียนร่วม-ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้น ม.1-ม.3
๑. นำยธนพล พรมมี
ครู ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเฉลิมชัย จักรศรี
ครู ร.ร.สวนกุหลำบ พช.
กรรมกำร
๓. นำยชำญวิทย์ เหงำกูล
ครู ร.ร.วังโป่งศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อและนวัตกรรม
๗.๑ นำงสุระพี อำคมคง
ครู ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงนฤมล พึ่งกิจ
ครู ร.ร.พุขำมครุฑมณีอุทิศ
กรรมกำร
๗.๓ นำยชำญณรงค์ อินอิว
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ เป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน แต่ละรำยกำร กิจกรรม ให้เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประกวดแข่งขัน
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
๘.๑ นำงอำทิตยำ ปัญญำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำงนิยมพร เจริญวัฒนำชัยกุล ศึกษำนิเทศก์
รองประธำนกรรมกำร
๘.๓ นำยเอกชัย จันทำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘.๔ นำยสมชำย คำเมือง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘.๕ นำงเบญจวรรณ สิงห์โต
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘.๖ นำยชำญณรงค์ อินอิว
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘.๗ นำยสมชำย มีกำลัง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
8.8 นำงขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม
กรรมกำร
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8.9 นำงสมบูรณ์ อำจหำญ
ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
กรรมกำร
8.10 นำงสำวพรจิตร เกษำมูล
ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พช.
กรรมกำร
๘.11 นำงสำววรำภรณ์ ผึ่งผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ประเมินผล สรุปข้อมูลและส่งผลกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สพม.๔๐ กลุ่ม ๑
เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคเหนือ และจัดทำรำยงำนต่อ สพม.๔๐
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วม
กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรเป็นอันสิ้นสุด ดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นำยอำนำจ บุญทรง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐

