
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 2 
………………………………………………….. 

 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔๐ จะด ำเนินงำนโครงกำรประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทน

นักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตำม
ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันภัยยำเสพติด โดยจัดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ จึงก ำหนดให้โรงเรียน กลุ่มที ่๒ ประกอบด้วยโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เขต ๒ (เฉพำะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ เป็นตัวแทนรับผิดชอบโดยก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 
โดยใช้สนำมกำรแข่งขันทีโ่รงเรียนหล่มสักวิทยำคม โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม และโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
เพชรบูรณ์  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ ๒ เข้ำร่วมงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยอ ำนำจ  บุญทรง ผู้อ ำนวยกำร สพม.๔๐ ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยสัมฤทธิ์  ไวเปีย รองผู้อ ำนวยกำร สพม.๔๐ รองประธำน 
๑.๓ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กลุ่มท่ี ๒ ทุกสังกัด  กรรมกำร 
1.4 นำยธำน ี ชำตินันทน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
1.5 นำยอวยชัย  ทองหำญ     รักษาการในต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำงทิวำภรณ์  ทองจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
1.7 นำยอำคม  วิทยเขตปภำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินฯ กรรมกำร 
1.8 นำงอำทิตยำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ  กรรมกำร 
1.9 นำงสุวรรณำ  วรทล                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
1.10 นำงมำลำ  ชำตินันทน์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
1.11 นำงนิยมพร  เจริญวัฒนำชัยกุล  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.12 นำยสมชำย  ค ำเมือง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.13 นำงเบญจวรรณ  สิงห์โต ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.14 นำยชำญณรงค์  อินอิว ศึกษำนเิทศก์ กรรมกำร 
๑.๑5 นำยสมชำย  มีก ำลัง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 



๒ 

๑.๑6 นำงสำววรำภรณ์  ผึ่งผำย ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑7 นำยเอกชัย  จันทำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
    ๒.๑ คณะกรรมการกลาง ประสานงาน ด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑. นำยชัยชำญ  ปัญญำพวก ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยสิทธิโชค  ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผำแดงวิทยำคม รองประธำน 
๕. นำยพงษ์ศักดิ์  กมลเสถียร รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงวำสนำ  จันทสิงห์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยสุพรรณ์  พลบุรี รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำยศรชัย  กันดี รองผอ.โรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๙. นำงพนำรัตน์  พลกลำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๑. นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๒. นำงชำลินี  พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๓. นำงสุธีรัตน์  เรืองสกุล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๔. นำยไพโรจน์  หำญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสุพรรณี  แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำทีจ่ัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อย 
ของสถำนที่ที่ใช้ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ  พร้อมทั้งแจ้งแผนผังห้องที่ใช้ในกำรแข่งขันให้กรรมกำรจัดท ำ ฐำนข้อมูล 
ประกอบด้วย  

๑. นำยสุทัศน์  เย็นใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอมรินทร์  ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสง่ำ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงทองจันทร์  แสงสว่ำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยอนุศักดิ์  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงประนอม  อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวสุทธิวรรณ  อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำทีป่ระชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
๑. นำยสนั่น  สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิชัย  วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวอัมรำ  โยธำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงทัศนำ  เกตุพันธุ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     



๓ 

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่ ต้อนรับคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน และประสำนงำน 
          กำรแข่งขันกิจกรรมประกอบด้วย 

๑. นำงวำสนำ  จันทสิงห ์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพนำรัตน์  พลกลำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
๓. นำงปิ่นปินัทธ์  มำสำร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงพรพรหม  โสภำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงโปรยทิพย ์ ทัพภมำน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงพรสมยั  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงชำลินี  พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำงพิมพำ  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๑. นำงบุษยำ  พรหมศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๒. นำงดำวประกำย  ไชยวงศ ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวสุบิน  บวัทุม เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนงบประมำณ กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวบุษยำพรรณ  สีทำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนงบประมำณ กรรมกำร 
๑๕. นำงกนกวรรณ  พลกัณฑ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนวิชำกำร กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวปำนฤทัย  เรืองสกุล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนแผนงำน กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวสุภำพร  มงคลวจัน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้ำที่  เบิกจ่ำยเงินและวัสดุ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำนประกอบด้วย 
๑. นำงวำสนำ  จันทสิงห ์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุภำพร  มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสุรพล  หำพุทธำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๒.๖ คณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลกำรแข่งขันและบันทึกผลกำรแข่งขัน  
พร้อมทั้งจัดท ำ เกียรติบัตร สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

๑. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงบังอร  สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยธีรภัทร์  ฉัตรวโิรจน ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยกิตติพงษ ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยทศพล  ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงพรพรหม  โสภำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวโสรยำ  วันเสน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงสำวทัดดำว  ศิริวงศ ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ๒.๗ คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำที่บันทึกภำพ  ณ สถำนที่ด ำเนินกำรแข่งขันทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑. นำยวิชัย  วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสนั่น  สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยพิทยำ  อุมำลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยไพฑูรย ์ มั่นคง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๒.๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำประสำนงำน 
วำงแผนกำรด ำเนินกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้จัดเตรียมเอกสำรกำรแข่งขันรับรำยงำนผลกำรแข่งขัน   
หำกกรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำวให้เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อยประกอบด้วย 
      คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นำยชัยชำญ  ปัญญำพวก ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวำสนำ  จันทสิงห์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทุกโรงเรียนใน กลุ่มที่ ๒  กรรมกำร 
๔. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงพนำรัตน์  พลกลำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวเครือวัลย์  ทองมำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงษ์ศักดิ์  กมลเสถียร รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ทุกโรงเรียนใน กลุ่มที ่๒  กรรมกำร 
๔. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยมนตรี  พลทำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุพรรณ์  พลบุรี รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ทุกโรงเรียนใน กลุ่มที ่๒  กรรมกำร 
๔. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงโปรยทิพย ์ ทัพภมำน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      คณะกรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 
1. นำยสิทธิโชค  ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผำแดงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยไพโรจน์  หำญแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
3. นำงขนิษฐำ  ม่วงศรีจันทร์ รองผอ.โรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ รองประธำน 
4. นำงสำวมยุรี  ปิ่นนำง รองผอ.โรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล รองประธำน 
5. นำยพิทยำ  อุมำลี ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงบังอร  สีเลื่อม ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
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7. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
8. นำยธีรภัทร  ฉัตรวโิรจน ์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำงสำวทัดดำว  ศิริวงษ ์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
10นำยสุริยงค์  ขันใจ               ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
11.นำยทศพล  ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
12.นำยกิตติพงษ ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
13.นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
14.นำยชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
15.นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
16.นำยสุวรรณ์  พิมเสน  ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
17.นำงขนิษฐำ  บุญทองเถิง ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
18.นำยสรำวุธ  สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
19.นำงสำวสมใจ  สีดำจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
20.นำยอนุสิษฐ์  จิตจ ำนงค์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
21.นำยเฉลิมชัย  อ่อนตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
22.นำยสุรไกร  แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
23.นำงสุกัญญำ  ชูอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
24.นำยอภิโกสน  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
25.นำยพิเชษฐ์  ชำวสพุง     ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสนฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
26.นำยยิ่งคุณ  รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
27.นำงวำสนำ  ไชยเรศ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
28.นำงชำลินี  พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
29.นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๓. คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
    ๓.๑ คณะกรรมการกลาง ประสานงาน ด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

๑. นำยอธิภัทร  พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
๓. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๕. นำยอดุลย์  แสนรำชำ รอง ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงวนิดำ  โนนค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๗. นำงรุ่งนภำ  ขวัญพรม ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงรัชนู  บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงกมลวรรณ  บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวมณีรัตน์ ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพ่ิม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
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๑๓. นำยอำนุภำพ สุภิรัตน์  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๔. นำยประยงค์  ชูนครพัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๕. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๓.๒ คณะกรรมการการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม ตลอดจนดูแล 
          ควำมเรียบร้อยของสถำนที่เพ่ือใช้ด ำเนินงำนในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 

๑. นำยอธิภัทร  พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณัฐสิทธ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยเสรี  เปรมปรีด ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
๕. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยอำนุภำพ สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำยสำธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวชนิดำภำ จันทรพุ์ทธำ  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๒. นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๓. นำยดลภัทร  สำยวงศ์ค ำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๔. นักกำรภำรโรงทุกคน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๕. นำยสำยันต์  คงสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่  ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขัน จนสิ้นสุดกำรแข่งขัน   
          ประกอบด้วย 

๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
๔. นำงณภัศสินี  มุจรินทร์รัตนะ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวจงกลณี  พิลำเกิด ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงสำวสมฤดี  ศรีชำมก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยมนุชำธิปต์  สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงนงเยำว์  เกษทองมำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่ มีหน้ำที่ ต้อนรับคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  
          แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย 

๑. นำยอธิภัทร  พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
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๒. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
๔. นำงจำมจุรี  นำคประภัสสร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำยชล  โตฐิญำนนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงสำวชนิดำภำ  จันทร์พทุธำครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำยสุนทร  ระดมสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่  เบิกจ่ำยเงินและวัสดุ  ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำน  
          ประกอบด้วย 

๑. นำยสุนทร  ระดมสุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกมลวรรณ  บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงปรัชญำพร  เพ็ญภำคกุล ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนิษฐ์นันท์  เรือนแก้ว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๕. นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวกัญนิกำ สีเสน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๓.๖ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกผลกำรแข่งขันทุกประเภทในสนำมแข่งขัน   
            ประกอบด้วย 

๑. นำยรัชชำพงษ์  อยู่สุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
๓. นำงสำวปำนทิพย์  แก้วพวง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวจิตรำภรณ์ ชัยเฉลมิศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำววัชรำภรณ์  สีทำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงวัชรินทร์  กองพรม ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำววรำภรณ์  นำมแดง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม  

    ๓.๗ คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำที่บันทึกภำพ  ณ สถำนที่ด ำเนินกำรแข่งขันทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑. นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวภวรัญชน์  รุจวิีรำนันท์กุล ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวผกำมำศ  ทีน้อย       นศ.ฝึกประสบกำรณ์ ร.ร.หลม่เก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓.๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำประสำนงำน 
           วำงแผนกำรด ำเนินกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ จดัเตรียมเอกสำรกำรแข่งขัน รับรำยงำนผลกำรแข่งขัน     
          หำกกรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำว ให้เป็นไป 
          ด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย  
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         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยอดุลย์  แสนรำชำ รอง ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยนคร  พุทธสิมมำ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๖. นำงรัชนู  บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยอำนุภำพ  สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงวนิดำ  โนนค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๙. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำยประยงค์  ชูนครพัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) 
๑. นำยอธิภัทร  พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
๓. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยอเนก  บุญสวน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยนคร  พุทธสิมมำ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยรังสรรค์  นำคประภัสสร ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำยอำนุภำพ  สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำยธงไชย  ภู่ถนนนอก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยอดุลย์  แสนรำชำ รอง ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๕. นำยสำธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงชลธิชำ  ศรีเพชร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ คชรอด ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำยวิเชียร  โนนค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำยอัมพงษ์  เสพะจ ำนงค์ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ ฯ กรรมกำร 
๑๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒. นำยวิโรจน์  ทองสุข ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์) 
๑. นำยอธิภัทร  พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
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๓. นำยเสรี  เปรมปรีด์ิ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๕. นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยกิตติภัค  สำยวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงวชิรำภรณ์  วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวจิตรำภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงสำวสมใจ  สีดำจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวกัญนิกำ  สีเสน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๑.  นำงสำวปิ่นเงิน  ทำสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.  นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหล,ีฝรั่งเศส) 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์   ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ รองประธำน 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
๕. นำยอดุลย์  แสนรำชำ รอง ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
๖. นำงรุ่งนภำ  ขวัญพรม ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงรัชนู  บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงกมลวรรณ  บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐.  นำยมนุชำธิปต์  สมใส ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๑.  นำงสำวสุพัตตรักษ์  กระจำยศรีครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำยชล  โตฐิญำนนท ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๓.  นำงจำมจุรี  นำคประภัสสร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๔.  นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.  นำงนวลนิช  ดีไสว ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
    ๔.๑ คณะกรรมการกลาง ประสานงาน ด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุริยำพร  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยบัญญัติ  ปิงโสภำ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยภูมิสิทธิ์  สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำ เขำค้อ  เพชรบูรณ์ รองประธำน 
๕. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำยเสนำะ  อ้ังเอย รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงนิตยำ  คุ้มทรง รอง ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงวรรทนำ  แพทย์กุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 



๑๐ 

๙. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. กรรมกำร 
๑๐. นำยนิรันดร  ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๑. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำยนพดล  จันทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๓. นำงสกุลดำรำ  กองแก้ว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๕. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๖. นำยสำธิต  ศรีสด ครโูรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๗. นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๘. นำยอนุสิษฐ์  จิตจ ำนงค์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๙. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๐. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๑. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อย 
          ของสถำนที่ที่ใช้ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ  พร้อมทั้งแจ้งแผนผังห้องที่ใช้ในกำรแข่งขันให้กรรมกำรจัดท ำ 
           ฐำนข้อมูลทรำบ  ประกอบด้วย  

๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำน 
๒. นำยเสนำะ  อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๓. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๔. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยชัชนท  รีรมย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำงลัดดำวัลย์  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๙. นำงวิชิตำ  โฉมอุดม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๐. นำยธนกฤต  โชตินพรัตน์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๑. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำยนพพร  จันทะคุณ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๓. นำยรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวอำลิษำ  มีน้อย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๖. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗. นำงเตือนใจ  อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๔.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่  ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๓. นำยเสนำะ  อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 



๑๑ 

๔. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๕. นำยมณชัย  กองเงิน ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงพัทรส  ศรีทอง ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงวิชิตำ  โฉมอุดม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำงสำวสุดสงวน  แสงก้อน ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๙. นำงนำรี  ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๑. นำยกศิชำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวพจนำรถ  แก้วยศ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓. นำงสำวสุธำสินี  เสือดี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่ ต้อนรับคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน และประสำนงำน 
          กำรแข่งขันกิจกรรมประกอบด้วย 

๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๓. นำงสกุลดำรำ  กองแก้ว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๔. นำงนันทิยำ  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงสำวรัชฎำภรณ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงสำวอำรีรัตน์  รูปบุญ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงกัญวิดำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำงสำววรำภรณ์  สุนลี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๙. นำงสำวเพชรลดำ  ก ำมำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวกฤษณำ  ป้อมสีผ่อง ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๑. นำงรุ่งนภำ  สิงห์อ ำพล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวอำลิษำ  มีน้อย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงเตือนใจ  อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่  เบิกจ่ำยเงินและวัสดุ  ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำน ประกอบด้วย 
๑. นำยนิรันดร  ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชัชนท  รีรมย์ ครโูรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงสำวรติพร  สีสำยค ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำงจุรีพร  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงสำววรำภรณ์  สุนลี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงรุ่งนภำ  สิงห์อ ำพล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงกัญวิดำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำงสำวอำรีรัตน์  รูปบุญ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๙. นำงมณิสรำ  เสตำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๒ 

    ๔.๖ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกผลกำรแข่งขันทุกประเภทในสนำมแข่งขัน 
          ประกอบด้วย 

๑. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำงอรัญญำ  ลำดเลำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงสำวอำรีรัตน์  รูปบุญ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงสำวเพชรลดำ  ก ำมำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำยรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๙. นำยอนุสิษฐ์  จิตจ ำนงค์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวสกุณำ  แก้วทะ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๔.๗ คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำที่บันทึกภำพ  ณ  สถำนที่ด ำเนินกำรแข่งขันทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑. นำยรณชัย  ปรำชม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพูลวดี  หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงสำววีรยำ  ตันอุดม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำยกศิชำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำยธรรมรัตน์  เบ้ำชำรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงสำวสกุณำ  แก้วทะ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๔.๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำประสำนงำน 
           วำงแผนกำรด ำเนินกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ จดัเตรียมเอกสำรกำรแข่งขัน รับรำยงำนผลกำรแข่งขัน     
          หำกกรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำว ให้เป็นไป 
          ด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย  
         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยภูมิสิทธิ์  สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. รองประธำน 
๓. นำงสุริยำพร  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยบัญญัติ  ปิงโสภำ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม รองประธำน 
๕. นำยชัยวัฒน์  เสมำทอง ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยทินกร  ทองสกุลกำร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวสมพิศ  บุตรำ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. กรรมกำร 
๘. นำยนพดล  จันทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๙. นำยชัชนท  รีรมย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๐. นำงวิชิตำ  โฉมอุดม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๑. นำยกศิชำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำงกัญวิดำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 



๑๓ 

๑๓. นำงสำวอำรีรัตน์  รูปบุญ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ เขำค้อ พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบัญญัติ  ปิงโสภำ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม รองประธำน 
๓. นำงสุริยำพร  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยภูมิสิทธิ์  สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. รองประธำน 
๕. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำยเสนำะ  อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงนิตยำ  คุ้มทรง รองผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงจิดำภำ  ชำญเวช ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๑. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๑๒. นำยประเทือง  ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๑๓. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๕. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๖. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๗. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. นำยรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุริยำพร  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยบัญญัติ  ปิงโสภำ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยภูมิสิทธิ์  สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. รองประธำน 
๕. นำยคมสัน  สีป้อ รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงนิตยำ  คุ้มทรง รองผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสุพิตรำ  สุภสิริ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงวรรทนำ  แพทย์กูล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงรจนำ  จงธรรม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำยธภัทร   ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ เขำค้อ พช. กรรมกำร 
๑๑. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 



๑๔ 

๑๓. นำยชัชนท  รีรมย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำยเสนำะ  อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และตัดสินกำรแข่งขัน 
    แต่ละกิจกรรมดังนี้ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๑. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยสำธิต  รักษำบุญ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศิริศักดิ์  โภคำเพชร ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยวัฒนำ  มงคลวัจน ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยธงฉำน  สุสัณฐิตพงษ์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมถ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๒. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสุกัญญำ  วงค์อินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจันทวี  ชัยพิลำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงวนิดำ  โนนค ำ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๔. นำยสรวชิญ์  โคตำ              ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวดัไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๕. นำยธงฉำน  สุสัณฐิตพงษ์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๓. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงวรำพร  จงจิตตำนนท์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอรทัย  ด้วงธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวรติพร  สีสำยค ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำงบุษยำ  พรหมศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงศรธิกำนต์  เทพค ำดี ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๔. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงพิมพำ  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยส ำเนำ  ภู่สงค ์ ครูโรงเรียนห้วยระหงส์ กรรมกำร 
๓. นำงอ ำนวยพร  มณฑำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนิตยำ  แก่นนำค ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยธภัทร  ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ  เพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๕. เรียงร้อยถ้อยความม.๑-ม.๓ 
๑. นำงธนัชพร  อินต๊ะ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเสำวลักษณ์  พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 



๑๕ 

๓. นำงสำววันทนำ  บุญจอม ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๔. นำงลดำวัลย์  หนูแย้ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสงวน  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๖. เรียงร้อยถ้อยความม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสำวเครือวัลย์  ทองมำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศรีนวล  ศิริขันธ ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงพรรณวดี  เพ็งสำย ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยทองเปลี่ยน  บำงทับ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงมันทนำ  ผุยผัน ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๗. ท่องอาขยานท านองเสนาะม.๑-ม.๓ 
๑. นำยวิฑิต  ศรีธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงทิพย์สุดำ  บุญฤทธิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๓. นำงดำวใจ  ชมกลำง   ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๔. นำงสำวฐิติดำภำ  ลำโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงจันทรำ  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๘. ท่องอาขยานท านองเสนาะม.๔-ม.๖ 
๑. นำงเสำวภำคย์  เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงภัทรำพร  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวศิริวรรณ  รูปส ี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงธนัชพร  อินต๊ะ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยธิติสรณ์  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๙. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.๑-ม.๓ 
๑. นำงสำวอัมรำ  โยธำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพินิตนำฏ  ฝั้นสุข ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสมนึก  พรรณขำม ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสุวรรณำ  กำยะสุทธิ์ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๕. นำงประพิน  อินไข ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๐. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสุกัญญำ  เรือนจันทร์ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงค ำสอน  โสมทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงสุภำวดี  ไกรลำศ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงบุศรำ  ศิลำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๖ 

๕. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 
    ๑๑.  กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  (กาพย์ยานี๑๑)ม.๑-ม.๓ 

๑. นำงศศิกำญจน์  ชมชื่น ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเยำวรัตน์  แก้วม่วง ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมถ์ กรรมกำร 
๓. นำงสุกัญญำ  เรือนจันทร์ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงกมลวรรณ  หงส์แก้ว ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงปิ่นปินัทธ์  มำสำร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๒.  กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  (อินทรวิเชียรฉันท์๑๑) ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงค ำเพียร  จันทร์แสน ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเยำวรัตน์  แก้วม่วง ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำงดำวลอย  สอนหลวย ครโูรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวดวงใจ  ยัพวัฒนพันธ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงทัศนำ  พันธ์หงษ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

๑. นำงปิยนำฏ  ชำอุ่น ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงบุษบำ  ตะปะโจทย์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวโชติรส  เพ็งสำย ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงอำรยำ  ศุภมำศ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวมนันยำ  ไฉไลพำนิช ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงกัญญำณัช  ทองมำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยวิชัย  วิเศษน้อย ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสิริภำ  สงครำม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำยปิยะชัย  อำสำสอน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำววรำภรณ์  พรโสภณ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงกัญญำลักษณ์  จันทร์เขียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงกัญญำณัช  ทองมำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๓. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยบุญกอง  พัฒนคีรีกุล ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวยลพัชร  มีเนน ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ กรรมกำร 
๓. นำงสำวปฐมพร  เพียรำช ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔.นำงสำวผกำมำศ  หำงำม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุดใจ  ภูมิใหญ ่ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๗ 

๖. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 
๔. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ม.๔-ม.๖ 

๑. นำงวันดี  สันติชำต ิ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเจด  ทำนะมัย ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวนิตยำ  น้อยนันท์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำยสันติชัย  กำญจนโนศรี ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยศุภฤกษ์  บัวเสนำะ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยสันต์ชัย  มำนิมนต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๕. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงสำวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยขจร  ชลิตภิรัตน ์ ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๓. นำงวิไลวรรณ  สำรัด ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวธิดำ  ปลื้มญำต ิ ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๕. นำงเพ็ญแข  คุมสันเที๊ยะ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๖.นำงวรรณภำ  ปัญญำศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๖. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงเพ็ญประภำ  ค ำเมือง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัญจนพร  เหลืองแดง ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๓. นำงสำวปฐมพร  เพียรำช ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุวชิำ  ทูรวัฒน์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำววรรณำ  สร้อยพลอย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๗. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยเดชำ  ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทรงพล  นวลพุ่ม ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำงธนภรณ์  นุชเนื่อง ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงกุสุมำ  เหมม่ัน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุทธิวรรณ  อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสิริลักษณ์  ด ำมินเศก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๘. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยวิเชียร  กีรติศักดิ์กุล ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทรงพล  นวลพุ่ม ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำงสำวประภัสสร  เบ้ำชำลี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงกุสุมำ  เหมม่ัน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุทธิวรรณ  อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๘ 

๖. นำงสิริลักษณ์  ด ำมินเศก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 
๙. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยไชยรัตน์  ค ำเมือง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววันนิสำ  ค ำอ้ำย ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำงศิรินันท ์ ปัญติ ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงชุลีพร  ผมงำม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยอินค ำ  ค ำสองสี ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๖. นำยก้องเกียรติ  ค ำมำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงจุรีพร  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำงสำวพวงผกำ  จงธรรม์ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๙. นำยอุดม  ค ำม่ัน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงพรพรหม  โสภำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑๐. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๔-ม.๖ 
๑.นำงอำนนท์  หำญแก้ว ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยเดชำ  ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสุภำพร  นักหล่อ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวจิรำภำ  แสนทวีสขุ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุรีพร  เปรมปรีด์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยเจษฎำวุฒิ  ศิร ิ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๗. นำงสำวนวพรรณ  ไฝ่จันทร์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำงชุลีพร  ผมงำม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำยคิดทนก  อินทกนก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงพรพรหม  โสภำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-ม.๓ 

๑. นำงระมัด  บุญยิ่ง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวมนฤดี  ยธกำรี ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๓. นำยเชิดศักดิ์  ศรีเมือง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนิภำพร  จันทร์ทรงกลด ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวนงลักษณ์  สนเข็ม ครูโรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงจริยำ  แก้วมำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยอำนุภำพ  สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพิชชยำภำ  พูนยำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงมณิสรำ  เสตำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 



๑๙ 

๕. นำยธนัตถ์สิษธ์  สีทำหงษ์ ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดสระเกศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงร ำพรวน  กันเจิม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
    ๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.๑-ม.๓ 

๑. นำงบัวแก้ว  ศรีภูธร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพิมพ์วิภำ  ปำนไกร ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวบุหงำ  บัวระพำ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๔. นำงสีนวล  นันทกัป ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงรัชนี  บัวพันธ ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงกำญจนำ  คุณเที่ยง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงชโลธร  กีรติศักดิ์กุล   ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจตุพร  เหลืองทอง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสรวิศ  พรมอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยอุเทน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยประจวบ  อุดพ้วย ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวสิริญญำ  เบี้ยสองดวง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงกมลวรรณ  บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสิรินทรำ  เสำดี        ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๓. นำงกุสุมำ  บุญทัน ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๔. นำยสุเทพ  สังเกตุดี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕. นำงสุธีรัตน์  ประสำทพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำววัชรำภรณ์  สีทำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยรังสรรค์  นำคประภัสสร ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอริสรำ  จรำกร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุปรำณี  แก้วดู ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำงสุพัตรำ  สุภัคสิร ิ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสุกัญญำ  นำมบุญลือ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวปำนทิพย์  แก้วพวง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๗. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงจิตโสพิณ  ธนำกรพิพัฒนกุล ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยกฤษฎำพงษ์  แก่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๓. นำงสำวณภัทชญำ  แนวเฉลียว ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุพิชชำ  อินปัญญำ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๕. นำงสำวดวงกมล  แซ่ลี่ ครูโรงเรียนบ้ำนทับเบิกร่วมใจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒๐ 

๖. นำงฉัตรธนันทร์  สำยจันยรู ครูโรงเรียน ผู้ประสำนงำน 
    ๘. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.๔-ม.๖ 

๑. นำยเอนก  บุญสวน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนุชนำฏ  ภักดี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงณัฐพร  วีรวรรณ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงศิริพร  ธงอำษำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอริสรำ  คงยัง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๙. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยน ำพงษ์  จันทร์โท ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยชนำธิป  จักทอน ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔. นำยรัฐพล  อินจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจรูญ  อินบัวทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอำรัญญำ  ปิ่นปั่น ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๐. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยไพรัชต์  จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสงัด  จันทร์เพช ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
๓. ว่ำที่ ร้อยตรีวุฒิพงษ์  หอมหวล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงศิวำพร  จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวชยำภัสร์  ถองทอง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงธมนพรรณ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 
๑. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.๑-ม.๓ 

๑.นำยธงไชย  ภู่ถนนนอก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัชนงค์  หนูเวียง ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงเพลิน  แก้วสุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นำงละมัย  จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๒. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓ 
๑.นำยเฉลิมวุฒิ  ศรีธรรม ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยประจวบ  วงษ์มีมำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยธงไชย  ภู่ถนนนอก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำงละมัย  จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 

http://north63.sillapa.net/sm-pbn2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=326&op=all
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๓. อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.๔-ม.๖ 
๑.นำยสรรเสริญ  ชื่นชม ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยเฉลิมวุฒิ  ศรีธรรม ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยประจวบ  วงษ์มีมำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำงละมัย  จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. เพลงคุณธรรม  ม.๑-๓ 

๑. นำยศรีสุวรรณ  พรรณขำม ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวีระพงษ์  กรมกอง ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงวนิดำ  วัฒนินทร ครโูรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยชัยวัฒน์ ชมมำ ครโูรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจรัญ  ใจวงศ์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. เพลงคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑. นำยวีระพงษ์  กรมกอง ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศรีสุวรรณ  พรรณขำม ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๓. นำงวนิดำ  วัฒนินทร ครโูรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยชัยวัฒน์ ชมมำ ครโูรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยสนั่น  สีอ่อน ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓. โครงงานคุณธรรม  ม.๑-๓ 
๑. นำยบุญญำติ  ศรีบุรินทร์ ครโูรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรทูรย์  แสงสีดำ ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยวุฒิชัย  หุ่นพิมพ์ ครโูรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำยฝน  ถวิลไพร ครโูรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงนิรัน  บุญมำติด ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. โครงงานคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑. นำยบุญญำติ  ศรีบุรินทร์ ครโูรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรฑูรย์  แสงสีดำ ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยวุฒิชัย  หุ่นพิมพ์ ครโูรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำยฝน  ถวิลไพร ครโูรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยส ำรำญ  เวียงวิเศษ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕. ภาพยนตร์สั้น  ม.๑-๓ 
๑. นำยวิทยำ  บุญมำ ครโูรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจตุพร  ทองค ำสุก ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอนุรักษ์  แก่นชำ          ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๔. นำยธีระพงศ์  ค ำแดง          หัวหน้ำฝ่ำย Lovedalance webbing studio กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิมพลอย  ตำมตระกูล ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๖. ภาพยนตร์สั้น  ม.๔-๖ 
๑. นำยวันฉัตร  กันหำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจตุพร  ทองค ำสุก ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอนุรักษ์  แก่นชำ           ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวดัไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๔. นำยธีระพงศ ์ ค ำแดง      หัวหน้ำฝ่ำย Lovedalance webbing studio กรรมกำร 
๕. นำงพรสมัย  กำวน ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗. ละครคุณธรรม  ม.๑-๖ 
๑. นำยสมบัติ  ทิพย์ต ำแย ครโูรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสมจิตร  กำรก่ิงไพร ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยวุฒิชัย  อุ่นพิมพ์ ครโูรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวกุลริศำ  พลฉวี ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวโสรยำ  วันเสน ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. เล่านิทานคุณธรรม  ม.๑-๓ 
๑. นำยทินกร  พิมพ์สิงห์ ครโูรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทรงวิทย์  จันทรพุทธำ ครโูรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงชลิดำ  กรชนกธนรงค์ ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยสุคนธ์  กิท ำ ครโูรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวศุภลักษณ์  ค ำมุง ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙. เล่านิทานคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑. นำงสมจิตต์  ศิลปธร ครโูรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวันชื่น  วรินทรำ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๓. นำยทรงวิทย์  จันทรพุทธำ ครโูรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๔. นำงชลิดำ  กรชนกธนรงค์ ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงพัชนี  ตรีสอน ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๐. มารยาทไทย  ม.๑-๓ 
๑. นำยกิตติพงษ์  บุญเรือน ครโูรงเรียนบ้ำนสงเปลือย ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนำรี  ปรีด ี ครโูรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๓. นำงชุลีพร  หม่องอิน ครโูรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำยบุญส่ง  ยังค ำม่ัน ครโูรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงทัศนำ  เกตุพันธ์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๑. มารยาทไทย  ม.๔-๖ 
๑. นำยบุญส่ง  ยังค ำม่ัน ครโูรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยกิตติพงษ์  บุญเรือน ครโูรงเรียนสงเปลือย กรรมกำร 
๓. นำงชุลีพร  หม่องอิน ครโูรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำงเสำวภำ  ถิรโชติบวร ครโูรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงนำตยำ  อินทิวำพร ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒.สวดมนต์แปลอังกฤษ  ม.๑-๖ 
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๑. นำยนิรัน  ค ำแสน ครโูรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเตือนใจ  สัจวำท ครโูรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงปนัดดำ  อินนัน ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๔. นำงภำวิณี  จันทร์ทิพย์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. พระบุญเชิด  ชำคโร ครเูจ้ำอำวำสวัดจอมมณี กรรมกำร 
๖. นำงดำวประกำย  ไชยวงศ์ ครโูรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยสิทธิสุทธิ  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุรพล  หำนำม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวนงนุช  นำมล้ ำ ครูโรงเรียนเมตตำชณูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำยสุนทร  เบ้ำชำล ี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจุฑำ  ต่ำยตำมบุศ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเข้ำค้อ พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

๒. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยชัยวัฒน์  เสมำทอง ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเสกสันต์  สำยพรมทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสรรเสร็จ  จันทร์แดง ครูโรงเรียนเมตตำชณูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำยส ำเนำ  จันทร์ทรงกลด ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยศุภฤกษ์  ทองแถว   ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยประชุม  เหล่ำแช่ม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 
๗. นำงภรัณยำ  ค ำวิเศษ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 
    ๑. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยธำนินทร์  จันทสิงห ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยประดับ  พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงปพิชญำ  รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๕. นำยกู้เกียรติ  ภูมิธนำศิลป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๒. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประดับ  พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยธำนินทร์  จันทสิงห ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยสุวัฒน์  แสงมณี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒๔ 

    ๓. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยเอกชัย  สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพโรจน์  ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงปพิชญำ  รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๔. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวรำห์  บุญส่ง ครูโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๔.การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยประเทือง  ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๓. นำงวรำห์  บุญส่ง ครูโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศ กรรมกำร 
๔. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยเอกชัย  สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๕.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยกู้เกียรติ  ภูมิธนำศิลป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิษณ ุ ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๔. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยประเสริฐ  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๖.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสำวภิจภดำ  ภูดิศคชำนนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๔. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยประเสริฐ  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๗. การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยณรงค์  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงสำววิลำวรรณ  สระค ำ ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๔. นำยสุวัฒน์  แสงมณี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕. นำงวรำห์  บุญส่ง ครูโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๘. การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยศิรินภัทร  อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณรงค์  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๕. นำงสำวภิจภดำ  ภูดิศคชำนนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     



๒๕ 

    ๙. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงปพิชญำรักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๕. นำยสุวัฒน์แสงมณี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
    ๑๐. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยสุวัฒน์  แสงมณี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประดับ  พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยประเทือง  ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงปพิชญำ  รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๑๑. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงจำรุณี  ค ำศรี ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประเทือง  ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยสุวัฒน์  แสงมณี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๑๒. การแข่งขันประติมากรรม  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยประดับ  พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงจำรุณี  ค ำศรี ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๔. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๑๓. การแข่งขันประติมากรรม  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยไพโรจน์  ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิษณุ  ไชยวงษ์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสุพล  มนตรี               ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๔. นำยสำธิต  ศรีสด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงวรำห์  บุญส่ง ครูโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี) 
       กรรมกำรตัดสินดนตรีไทย กิจกรรมที่ ๑-๑๓  ประกอบด้วย 

๑. นำยรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจตุรงค ์ จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยจีระศักดิ์  อินทรักษำ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 



๒๖ 

๔. นำยวุฒิพงษ์  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยณรงค์  นพรัตน์ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยศรำวุฒิ  ยมยิ่ง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.๑-ม.๓ 
๒. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.๔-ม.๖ 
๓. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ 
๔. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ม.๑-ม.๓ 
๕. การแข่งขันเดี่ยวซออู้  ม.๑-ม.๓ 
๖. การแข่งขันเดี่ยวซออู้  ม.๔-ม.๖ 
๗. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ม.๑-ม.๓ 
๘. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ม.๑-ม.๓ 
๙. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ม.๔-ม.๖ 
๑๐. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ม.๑-ม.๓ 
๑๑. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ม.๔-ม.๖ 
๑๒. การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖ 
๑๓. การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ 
๑๔. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๕. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๖. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยนิเวศ  อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๕. นำยจีระศักดิ์  อินทรักษำ  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 



๒๗ 

๓. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๔. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๘. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. จิระวัฒน์  กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๙. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๔. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๐. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๔. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๑. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยสุรณโชค  ทองบุ ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 
๔. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๒. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุรณโชค  ทองบุ ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๓. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 
๔. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๕. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครโูรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๓. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๓. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 



๒๘ 

๔. นำยนิเวศ  อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๕. นำยจีระศักดิ์  อินทรักษำ  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๔. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยนิเวศ  อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๔. นำยจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๕. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยนิเวศ  อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๔. นำยจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 

๒๖. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทชาย  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๔. นำยจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๗. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทชาย ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 
๔. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๕. นำยปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๘. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.๑-ม.๓ 
๑. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 
๔. นำยปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๙. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจิรำนุวัฒน์  นำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 
๓. นำยนิเวศ  อนุวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๔. นำยปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒๙ 

๓๐. การประกวดวงดนตรีประเภท วงเครื่องลม Wind Ensemble ม.๑-ม.๖ 
๑. นำยอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๔. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๕. นำยปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๓๑. การประกวดขับขานประสานเสียงม.๑-ม.๓ 

๑. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๔. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำร 
๕. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓๒. การประกวดขับขานประสานเสียงม.๔–ม.๖ 
๑. นำยอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุวพิชย์  พรหมบุญตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย กรรมกำร 
๔. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๕. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช.  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 
  ๑. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๔. นำยวรรณชำติ  ไชยเลิศ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๒. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๓. นำงประกำยรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๕. นำยวรรณชำติ  ไชยเลิศ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยวุฒิชัย  ลำจันนนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรุ่งรัชนีแสงพวง ครูโรงเรียนโคกมน กรรมกำร 
๓. นำงสำวนิตยำ  ทองมำก ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
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๔. นำยเฉลิม  คุ้มเกรง ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๕. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๔. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงรุ่งรัชนีแสงพวง ครูโรงเรียนโคกมน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนิตยำ  ทองมำก ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๔. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๕. นำยวุฒิชัย  ลำจันนนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๕. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรุ่งรัชนีแสงพวง ครูโรงเรียนโคกมน กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิม  คุ้มเกรง ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยชวัลวิทย์ทองสุข ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๖. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชวัลวิทย์ทองสุข ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงประกำยรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยเฉลิม  คุ้มเกรง ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๗. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงชุติณัชชำ  แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๓. นำยวุฒิชัย  ลำจันนนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงจิดำภำ  ชำญเวช ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงรัชฎำกร  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๘. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงรัชฎำกร  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงชุติณัชชำ  แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำยวุฒิชัย  ลำจันทร์นนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๙. การแข่งขันการแสดงมายากลม.๑-ม.๖ 
๑. นำงจิดำภำ  ชำญเวช ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงประกำยรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงชุติณัชชำ  แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
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๕. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน) 
   ๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑ - ม.๓ 

๑. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนพชัย  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยทนงศักดิ์  ศรีนุต  ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยจันทร์พยัพ  สีลำพุทธำ ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๖. นำยเอกชัย  รูปขำว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๒. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนพชัย  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยทนงศักดิ์  ศรีนุต  ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยจันทร์พยัพ  สีลำพุทธำ ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๖. นำยเอกชัย  รูปขำว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๓. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิเชียร  โนนค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอัมรินทร์  ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงพรชนัท  ลำลู่ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นำยวิโรจน ์ ทองสุข ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๔. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิเชียร  โนนค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอัมรินทร์  ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงพรชนัท  ลำลู่ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นำยสมัย  อุตม์อ่ำง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยวิโรจน ์ ทองสุข ครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๕. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงประนอม  อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสกุล  พิทักษ์พงษ์ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
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๓. นำงสมลักษณ์  ศรีมังกร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี      ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวดัไพรสณฑ์ศักดำรำม  กรรมกำร 
๕. นำงบงกช  ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดสระเกศ กรรมกำร 
๖.นำงสำวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๖. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงประนอม  อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสกุล  พิทักษ์พงษ์ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสมลักษณ์  ศรีมังกร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี      ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวดัไพรสณฑ์ศักดำรำม  กรรมกำร 
๕. นำงบงกช  ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดสระเกศ กรรมกำร 
๖.นำงสำวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล ครโูรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๗. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำยสำธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุศักดิ์  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอุปถัมภ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงวัลลภำ  กสิวิวัฒน์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวศินี  อุ่นเรือน ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๖. นำงสำวลภสัรดำ  รอดวงศ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวรัชฎำภรณ์  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยสำธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๘. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยสำธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุศักดิ์  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอุปถัมภ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยวิฑูรย์  ศิลปธร ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวศินี  อุ่นเรือน ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๖. นำงสำวลภสัรดำ  รอดวงศ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวรัชฎำภรณ์  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยสำธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๙. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงชลธชิำ  ศรีเพชร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  จันทร์นุ่ม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยประดิษฐ์  พำครุฑ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 



๓๓ 

๖ นำยประพันธ์  ทองสงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยสง่ำ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงชลธชิำ  ศรีเพชร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๐. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงสำวรววิรรณ  คชรอด ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  จันทร์นุ่ม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยประดิษฐ์  พำครุฑ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๖ นำยประพันธ์  ทองสงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยสง่ำ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวรววิรรณ  คชรอด ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๑. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตนำ  ศิริวิบูลย์ชัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงพิลำศลักษณ์  เสริมพงษ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงรุจิรำ  ทำสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๒. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตนำ  ศิริวิบูลย์ชัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงพิลำศลักษณ์  เสริมพงษ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงรุจิรำ  ทำสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๓. การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเผ่ำทิพย์  พุทธังชำยำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำววงรัตน์  กันผง ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนันทิยำ  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงนิตยำ  รัตนำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๔. การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเผ่ำทิพย์  พุทธังชำยำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำววงรัตน์  กันผง ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนันทิยำ  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงนิตยำ  รัตนำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓๔ 

๖. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 
   ๑๕. การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑ - ม.๓ 

๑. นำงกฤตติกำ  วันชัย ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงร่วมมิตร  ขวัญติง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยระหงส์ กรรมกำร 
๓. นำงกฤตติยำนี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยเสกสิทธิ  บุญเสริม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงทองจันทร์  แสงสว่ำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๖. การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงกฤตติกำ  วันชัย ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงร่วมมิตร  ขวัญติง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยระหงส์ กรรมกำร 
๓. นำงกฤตติยำนี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยเสกสิทธิ  บุญเสริม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงทองจันทร์  แสงสว่ำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๗. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุวรรณี  น้อยวัน ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๓. นำยอธิชำ  กันยำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงปรำรถนำ  อุตม์อ่ำง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๘. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุวรรณี  น้อยวัน ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๓. นำยอธิชำ  กันยำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงปรำรถนำ  อุตม์อ่ำง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 
๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓ 

๑.นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงวชิรำภรณ์  วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยสรำวุธ  สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงสำวศิริวรรณ  คงเวิน ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
๕.นำงกนกพิชญ์  พันธุ์เขตกิจ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
๑.นำยกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงศุภลักษณ์  ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 



๓๕ 

๓.นำงสำวพูลวดี  หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔.นำงสุกัญญำ  ชูอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยสุรไกร  แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑.นำงสุกัญญำ  ชูอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำงศภุลักษณ์  ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงสำวพูลวดี  หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยโสภณ  จิตรเสือ ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
๑.นำยอภิโกสน  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวเรณุมำศ  ภักดีโต ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๓. นำยวิทยำ  บุญมำ ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๔. นำยยิ่งคุณ  รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยอภิโกสน  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวเรณุมำศ  ภักดีโต ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๓. นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ 
๑.นำยปัญญำ  กัปโก ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยนพนิรันดร์  ศรีอัดชำ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓.นำงสำวปริญำ  พลน้อย ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๔.นำงสำวปิ่นเงิน  ทำสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editorม.๑-ม.๓ 
๑.นำยธีรภัทร์  ฉัตรวโิรจน ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยเฉลิมชัย  อ่อนตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงขนิษฐำ  บุญทองเถิง ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงสำวจิตตรำภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยธรรมรัตน์  เบ้ำชำร ี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓.นำงจุฑำทิพย์  ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔.นำยสุวรรณ์  พิมเสน ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
๕.นำยพิเชษฐ์  ชำวสพุง          ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสนฑ์ศักดำรำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงบังอร  สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธรรมรัตน์  เบ้ำชำร ี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 



๓๖ 

๓. นำงจุฑำทิพย์  ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำยพิเชษฐ์  ชำวสพุง          ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสนฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๕. นำงสำวจิตตรำภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๐. การแข่งขันการสร้าง Web Applicationsม.๔-ม.๖ 
๑.นำยยิ่งคุณ  รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยยุรนันทธ์  พรรณขำม ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๓. นำยวิทยำ  บุญมำ ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๑. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยอนุสิษฐ์  จิตจ ำนงค ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทศพล  ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยกิตติภัค  สำยวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓   
๑.นำงชำลินี  พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยยุรนันธ์  พรรณขำม ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๓. นำยชลนที  มุยค ำ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๓. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 
๑.นำงชำลินี  พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงขนิษฐำ  บุญทองเถิง ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
๓. นำยชลธ ี มุยค ำ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๔. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑.นำยพิทยำ  อุมำลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยสรำวุฒิ  สิงหโ์ตทอง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยสุวรรณ์  พิมเสน ครูโรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
๔.นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยสุรไกร  แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (หุน่ยนต์) 
๑. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-ม.๓ 

๑.นำงสำวทัดดำว  ศิริวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำยอุเทน  เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๒. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๔-ม.๖ 
๑.นำงสำวทัดดำว  ศิริวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำยอุเทน  เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 



๓๗ 

๓. การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวทัดดำว  ศิริวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำยอุเทน  เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๔. การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.๔-ม.๖ 
๑.นำยลิขิตดง  นันตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวทัดดำว  ศิริวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำยอุเทน  เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๕. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓ 
๑.นำงสำวสมใจ  สีดำจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยสุริยงค์  ขันใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยรัฐพล  อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำยอุเทน  เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๖. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสำวสมใจ  สีดำจันทร ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุริยงค์  ขันใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยรัฐพล  อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยอุเทน  เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาประเทศที่สอง (ไม่รวมภาษาอังกฤษ) 
    ๑. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนม.๑-ม.๓ 

๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ ์ ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. Miss. 张一                   ครูโรงเรียนหล่มสักบริหำรธุรกิจเทคโนโลยี กรรมกำร 

๕. Miss 樊然 ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 

๖.Mr.王鲁振 ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุวชิำดำ  วงศ์วิริยชำติ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๒. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. Miss. 张一                      ครูโรงเรียนหล่มสักบริหำรธุรกิจเทคโนโลยี กรรมกำร 



๓๘ 

๕. Miss. 武健美 ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 

๖. Miss.颜晓琴 ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล   ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๘. นำยมนุชำธิปต์  สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๓. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนม.๑-ม.๓ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. Miss. 张一                     ครูโรงเรียนหล่มสักบริหำรธุรกิจเทคโนโลยี กรรมกำร 

๕. Miss. 武健美 ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 

๖. Miss.颜晓琴 ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๗. นำยมนุชำธิปต์  สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล   ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวมณีรัตน์ ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๔. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์ ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. Miss. 张一                    ครูโรงเรียนหล่มสักบริหำรธุรกิจเทคโนโลยี กรรมกำร 

๕. Miss.樊然 ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 

๖. Mr.王鲁振 ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุวชิำดำ  วงศ์วิริยชำติ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๕. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีนม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. Miss.吴易珊 ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 

๕.Mr.任培兵 ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยคมศิต  กองสี ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อฯ กรรมกำร 
๗. นำงสำวชนำภำ  นิ่มอนงค์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงลัดดำวรรณ  ชุ่มศรี ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวมณีรัตน์ ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 



๓๙ 

๖. การแข่งขันน าเสนอโครงงานภาษาจีนม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔.Mr.任培兵 ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 

๕. Miss. 吴易珊 ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยคมศิต  กองสี ครูดรงเรียนร่มเกล้ำวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงลัดดำวรรณ  ชุ่มศรี ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงสำวเกวลิน  เกษร ครูโรงเรียนบ้ำนติ้ววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๗. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาภาษาญี่ปุ่นม.๑-ม.๓ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวณิษำ  ธ ำรงภูวดล ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๕.Mrs.Fukada  Kyoko ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๖. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียนเพชรอนันต์ กรรมกำร 
๗. นำงอจำรีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๘. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ ์ ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวณิษำ  ธ ำรงภูวดล ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๕. Mrs.Fukada  Kyoko ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๖. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียนเพชรอนันต์ กรรมกำร 
๗. นำงอจำรีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๙. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาภาษาญี่ปุ่นม.๑-ม.๓ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวณิษำ  ธ ำรงภูวดล ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๕. Mrs.Fukada  Kyoko ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๖. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียนเพชรอนันต์ กรรมกำร 
๗. นำงอจำรีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 



๔๐ 

๑๐. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวณิษำ  ธ ำรงภูวดล ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๕. Mrs.Fukada  Kyoko ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๖. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียนเพชรอนันต์ กรรมกำร 
๗. นำงอจำรีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑๑. การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ ์ ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวณิษำ  ธ ำรงภูวดล ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๕. Mrs.Fukada  Kyoko ครูโรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี กรรมกำร 
๖. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียนเพชรอนันต์ กรรมกำร 
๗. นำงอจำรีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑๒. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเสรี  เปรมปรีดิ ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงบุษรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวชนำภำ  นิ่มอนงค์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำววรำงค์สิริ  ฤทธิ์รอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปินตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๑. การจัดค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยคมสัน  สีป้อ               รอง ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอดุลย์  แสนรำชำ รอง ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยศุภฤกษ์  ทองแถว ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยณัฐพล  ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยอินค ำ  ค ำสองศรี ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยชัชนท  รีรมย ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    ๒. กิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๖ 
๑. นำยสุรทอม  พำแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัฒนำ  ขุนอินทร์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 



๔๑ 

๓. นำงชุลีพร  หม่องอิน ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงชุลีพร  หม่องอิน ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    ๓. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยธีรพงษ์  กรมกอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคณิต  ฤทธิรอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงภัทรำพร  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    ๔. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงนฤมล  เปี่ยมปัญญำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคณิต  ฤทธิรอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงภัทรำพร  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวอนัญญำ  คุยอุย ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    ๕. การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงพชรมน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศรธิกำนต์  เทพค ำดี ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวกนกมณี  ดีศิริภำกนก ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำววชริำภรณ์  ชูมำก ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. กรรมกำร 
๕. นำงรัชนี  เหลืองทอง ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    ๖. การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็กม.๔-ม.๖ 
๑. นำงพชรมน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศรธิกำนต์  เทพค ำดี ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวกนกมณี  ดีศิริภำกนก ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำววชริำภรณ์  ชูมำก ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. กรรมกำร 
๕. นำงรัชนี  เหลืองทอง ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    ๗. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านม.๑-ม.๓ 
๑. นำงน้ ำทิพย์  น ำพำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสงวน  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงรุ่งทิพย์  ทองเงำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงทัศนำ  พันธ์หงส์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

   



๔๒ 

  ๘. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านม.๔-ม.๖ 
๑. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสงวน  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงรุ่งทิพย์  ทองเงำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงทัศนำ  พันธ์หงส์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

 

    การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๑. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
    ๒. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

๑. นำงค ำเพียร  จันทร์แสน ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุกัญญำ  เรือนจันทร์ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงประจบศรี  อินทรักษำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    ๑. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓ 
    ๒. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓ 
    ๓. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยไพโรจน์  ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยณรงค์ พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยเอกชัย  สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยประเสริฐ  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๔. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสุรณโชค  ทองบุ ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยจิรวัฒน์  กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    ๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
    ๒. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

๑. นำงกนกพิชญ์  พันธุ์เขตกิจ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยยศชนินทร์  คุ้มทรง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวสกุณำ  แก้วทะ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔๓ 

๖. คณะกรรการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย มีหน้ำที่ พิจำรณำตัดสินผลงำนกำรประกวด  
    ประเภทสื่อ นวัตกรรม และงำนวิจัย ซึ่งเป็นผลงำนของครู ในกลุ่มท่ี ๒ ประกอบด้วย 

๑. นำยชัยชำญ  ปัญญำพวก ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอธิภัทร  พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยจงรัก   เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสุริยำภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 

๖. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 

๗. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 

๘. นำยณัฐสิทธิ์  ช ำนำญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 

๙. นำยบัญญัติ  ปิงโสภำ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 

๑๐. นำยภูมิสิทธิ์  สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อพช. กรรมกำร 

๑๑. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒. นำยสิทธิโชค ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๗. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผล มีหน้ำที่ ประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
    ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือน ำมำปรับปรุงพัฒนำในโอกำสต่อไปประกอบด้วย 

๑.นำยชัยชำญ  ปัญญำพวก ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยอธิภัทร พรชัย ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำนกรรมกำร 
๔.นำงสุริยำภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๕.นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖.นำยคมสัน  สีป้อ รอง ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำงสำววรำภรณ์  ผึ่งผำย ศึกษำนิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมกำร 
๘. นำยไพโรจน์  หำญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสุพรรณี  แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๐. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมยั ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นอันสิ้นสุด หำกมีปัญหำให้
รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ ทรำบโดยด่วน ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
  

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 
                   ประกำศ ณ วันที่  8  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
             (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ 


