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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กลุ่ม ๓ 
........................................................................................ 

   ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ มอบหมำยให้โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  
จัดกำรประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ กลุ่ม ๓ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอวิเชียรบุรี 
และอ ำเภอศรีเทพ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ จ ำนวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน ๑๓ โรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (โรงเรียนขยำย
โอกำส) จ ำนวน ๑ โรงเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ  จ ำนวน  ๑  โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้ำร่วม 
กำรแข่งขันจ ำนวน ๓๒ โรงเรียน 
 

  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร 
สุนทรียภำพด้ำนดนตรี-นำฏศิลป์ ทักษะด้ำนวิชำชีพ และกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตำมศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงเต็มตำม
ควำมสำมำรถ โดยด ำเนินกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
และคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยอ ำนำจ  บุญทรง  ผู้อ ำนวยกำร  สพม.๔๐   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยสัมฤทธิ์  ไวเปีย  รองผู้อ ำนวยกำร สพม. ๔๐    รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกสังกัดในกลุ่ม ๓           กรรมกำร 
๑.๔   นำยธำน ี ชำตินันทน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
๑.๕  นำงละออง  หำญยำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๑.๖  นำงทิวำภรณ์  ทองจันทร์       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๑.๗. นำยอำคม  วิทยเขตปภำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๑.๘  นำงอำทิตยำ  ปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ   กรรมกำร 
๑.๙  นำงสุวรรณำ  วรทล  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
๑.๑๐  นำงมำลำ   ชำตินันทน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
๑.๑๑  นำงสุวรรณำ  วรทล  ผู้อ ำนวยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
๑.๑๒  นำงนิยมพร  เจริญวัฒนำชัยกุล ศึกษำนิเทศก์           กรรมกำร 
๑.๑๓ นำงเบญจวรรณ  สิงห์โต ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
๑.๑๔ นำยสมชำย  ค ำเมือง              ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
๑.๑๕  นำยสมชำย  มีก ำลัง  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
๑.๑๖  นำยชำญณรงค์  อินอิว  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
๑.๑๗  นำงสำววรำภรณ์  ผึ่งผำย ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒ 

 

๑.๑๘  นำยเอกชัย  จันทำ  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 

  ๒.๑ ............................................. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยไพโรจน์  กระจ่ำงพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  รองประธำนกรรมกำร  
๒.๓ นำยสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๒.๔ นำงสำวอุบลพรรณ  บุญมำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์     กรรมกำร 
๒.๕ นำยฐิติพงษ์  ตรีศร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  กรรมกำร 
๒.๖ นำยประทีป  โตมะนิตย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมกำร 
๒.๗ นำยวรจักร์  มั่นคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๘ นำยไพชยำ  พิมพ์สำรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๙ นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๐ นำยธนัญชัย  พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม     กรรมกำร 
๒.๑๑ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  กรรมกำร 

   ๒.๑๒ นำยไกรโรจน์  สิงสถิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๓ นำยพัชริน  ภูช่ัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๔ นำงสุดสวำสดิ์  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๕ นำยศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๖ ว่ำที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๗ นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม  กรรมกำร 
๒.๑๘ นำยเวียงชัย  สิริบริรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อรัง   กรรมกำร 
๒.๑๙ นำงวรรณวิมล  ครุฑำงคะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
๒.๒๐ นำงทัศณี  โชติกุล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโชติวิทยำ   กรรมกำร 

  ๒.๒๑ พระมหำถำวร  ถำวรเมธี,ดร. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสำมญั  กรรมกำร 
๒.๒๒ นำงสำวอภิญญำ  ถวิลถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพร้อมจิต  กรรมกำร 
๒.๒๓ นำงศรีสมนึก  กำญจนอุดม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมวิทยำ   กรรมกำร 
๒.๒๔ นำยสมศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมอทอดศึกษำ  กรรมกำร 
๒.๒๕ ดร.นำยแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์กำร์เด้นฮิลล์   กรรมกำร 
๒.๒๖ นำยวีระศักดิ์  จักแพง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนใจจ ำนงศึกษำ   กรรมกำร 
๒.๒๗ นำงกฤษณำ  แก้วดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุญญรักษ์วรำนุสรณ์   กรรมกำร 
๒.๒๘ นำงจิระประภำ  ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำลพันธุ์วิทยำ  กรรมกำร 
๒.๒๙ นำยอิศรำ  วิทยำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ  กรรมกำร 
๒.๓๐ นำยนิพนธ์ สิริวรำวุธ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์กำเบรียลสันติพัฒนำ กรรมกำร 
๒.๓๑ นำงสมคิด  ชอุ่ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ   กรรมกำร 
๒.๓๒ นำงยุพำ  แซ่สัว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศิริวัฒนำวิทยำ  กรรมกำร 
๒.๓๓ นำยสรสชิ  แขวงแข่งขัน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๒.๓๔ นำยทนงศักดิ์  ธำรำเกษม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๒.๓๕ นำยสรำวธุ  ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๒.๓๖ นำงชัชฎำ  อุดมสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓ 

 

๒.๓๗ นำงเสำวณีย์  ไชยจำรยี์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๓๘ นำงปคุณำณัช  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรประสำนงำนจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
๓.๑ ............................................. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยไพโรจน์  กระจ่ำงพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓ นำยสุพจน์  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวอุบลพรรณ  บุญมำก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร 
๓.๕  นำยวรจักร์  มั่นคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม  กรรมกำร 
๓.๖  นำยไกรโรจน์  สิงสถิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  กรรมกำร 
๓.๗  นำยฐิติพงษ์  ตรีศร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  กรรมกำร 
๓.๘  นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลวิทยำคม  กรรมกำร 
๓.๙  นำยวุฒ ิ ศรีศรุตวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำด้วงวิทยำคม  กรรมกำร 
๓.๑๐. นำงศรีสมนึก  กำญจนอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมวิทยำ   กรรมกำร 
๓.๑๑ นำงวรรณวิมล  ครุฑำงคะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 

  ๓.๑๒ นำยทนงศักดิ์  ธำรำเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๓.๑๓ นำงสำวณัฎฐธ์นัน  ร ำเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงชัชฎำ  อุดมสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดสถำนที่กำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๔.๑  ............................................ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำยธนัญชัย  พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓ นำงชัชฎำ  อุดมสิทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๔.๔ นำยทนงศักดิ์  ธำรำเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๔.๕ นำยสรำวธุ  ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๔.๖ นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๔.๗ นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๔.๘  นำยสถิตย์  ชมชื่น  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๔.๙ นำยพงษ์สิทธิ์  ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๔.๑๐ นำยสรสชิ  แขวงแข่งขัน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนก ำหนดกำร พิธีเปิด พิธีปิด ประกอบด้วย 
  ๕.๑............................................ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 

๕.๒ นำยวรจักร์  มั่นคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๕.๓ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  กรรมกำร 
๕.๔  นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม  กรรมกำร 
๕.๕ นำยสุเมธ  จงใจมั่น  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๕.๖ นำยสรำวธุ  ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๕.๗ นำงปำลิกำ  ทัตเศษ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำร 
๕.๘ นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



๔ 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมที่ได้รับกำรจัดสรรบริหำรกำรเงิน กำรรับ-กำรจ่ำย 
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบของทำงรำชกำรและสรุปกำรใช้จ่ำยเงิน ประกอบด้วย 
  ๖.๑  ............................................. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 

๖.๒ นำยไกรโรจน์  สิงห์สถิตย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๖.๓ นำยสรสชิ  แขวงแข่งขัน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๖.๔ นำงลดำวัลย์  ใจเพชร  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๖.๕ นำงผุสดี  กินขุนทด  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๖.๖ นำยวิเชียร สุทธหลวง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๖.๗ นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๖.๘  นำงสำวจำรุวรรณ  บุญดำ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.๙ นำงสำวสุภำรัตน์  มัธรถ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖.๑๐ นำงสำวมณีรัตน์  แก้วอำทะ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยไวนิล ป้ำยเวที และประชำสัมพันธ์ตลอดกำรแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

๗.๑ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒. นำยวรีะศักดิ์  จักแพง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนใจจ ำนงค์ศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

๗.๓ นำงสำวบุหรัน  ขวัญพรม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๗.๔ นำงสำวศศิมำ  นำมวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำคม กรรมกำร 
๗.๕ นำยพงศธร  พรมวัง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ  กรรมกำร 
๗.๖ นำงประภำพรรณ  ชอดริ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๗.๗ นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย  ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๗.๘ นำยปุริมปรัชญ์ รัตนแสนสิทธิ์ ครโูรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๗.๙. นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  มีหน้ำที่  ท ำแบบฟอร์มเอกสำรกำรประกวดแข่งขัน บันทึกกำร
ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรม  จัดท ำเกียรติบัตร  บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขัน  บันทึกผลกำร
แข่งขันะ   รำยงำนผลกำรประกวดแข่งขัน  ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นำยสุพจน์  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพัน  ประธำนกรรมกำร 

๘.๒ นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
  ๘.๓  นำยนิรุทธ์  แก้วนิคม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลวิทยำคม  กรรมกำร 
  ๘.๔ นำงสำววรำภรณ์  ผึ่งผำย ศีกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
  ๘.๕ นำยไพโรจน์  เดชะรัตนำงกูร  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๘.๖ นำงสำวสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๘.๗ นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
  ๘.๘ นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
  ๘.๙ นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 

๘.๑๐ นำงศิริภรณ์  จุลฬำ  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๘.๑๑  นำยชำนนท์  คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
  ๘.๑๒  นำงสำวสธุำงรัตน์  อ่อนข ำ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม   กรรมกำร 



๕ 

 

  ๘.๑๓  นำงรุ่งนภำ  โรจนบุรำนนท์ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
  ๘.๑๔  นำยชนะชัย  ใจบุญ ครูโรงเรียนวังพิกุลวิทยำคม   กรรมกำร  
  ๘.๑๕  นำยชชัวำนนท์  สงครำม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ด ำเนินกำรประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม เพ่ือรำยงำนต่อ 
สพม. ๔๐ ตำมล ำดับ ประกอบด้วย 

๙.๑ นำยประทีป  โตมนิตย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ  ประธำนกรรมกำร 
๙.๒ นำยพัชริน  ภูช่ัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉียงพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๙.๓ ว่ำที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม  กรรมกำร 
๙.๔  นำยศุภโชค  เข่งแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร 
๙.๕ นำยธนันชัย  พรหมภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๙.๖ นำงจิตรำภรณ์  โกบุตร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  กรรมกำร 
๙.๗ นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๙.๘ นำยคณนันท์  พฤทธสำโรช รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร 

  ๙.๙  นำงณอริญ  แหวนหล่อ ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
  ๙.๑๐ นำงปคุณำณัช  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 

๙.๑๑ นำงสำวสฏิฐำรัตน์  ขันทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๙.๑๒ นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๙.๑๓ นำงสำววิริญญำ  ฝำงแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๐. คณะกรรมการอ านวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก เสนอแนะ
ให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 

๑ นำยวรจักร์  มั่นคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยพัชรินทร์  ภู่ชัย     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉลียงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓ นำงทัศณี  โชติกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโชติวิทยำ   กรรมกำร 
๔ นำงกฤษณำ  แก้วดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุญญรักษ์วรำนุสรณ์  กรรมกำร 
๕ นำงสำวชุลี  ยุงทอง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๖ นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๐.๑  การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว  
๑. นำงกุลปรำณีต  คงเกิด   ครูโรงเรียนหนองไผ่    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอรนภำ  อินประสิทธิ์  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงอนุศร  หงษ์เวียงจันทร์  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม    กรรมกำร 
๔. นำงสำวปัญญำภรณ์  สีดี  ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร  
๕. นำงสำวสุปรำณี สุนทรสุรยิวงศ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๑๐.๒ การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย   ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอนุศร  หงษ์เวียงจันทร์  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  กรรมกำร 
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๓. นำงสำวอรนภำ  อินประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวปัญญำภรณ์  สีดี  ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร   
๕. นำงสุมำลี  ด ำรงพันธุ์   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๓ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำงลินจง  จุลสำยพันธ ์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเริงฤดี  โสภำไชย    ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๓. นำงสำวปำจรีย์  สำลีพรม  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวชลธิรำ  สุวรรณรักษำ  ครูโรงเรียนกุลดิสวิทยำนุสรณ์   กรรมกำร 
๕. นำงสุระพี  อำคมคง   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๔ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำงเดือนแรม  เปลี่ยนศรี   ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจำรุดำ  เจริญสำร  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  กรรมกำร 
๓. นำงสำยรุ้ง  นิลมูล   ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔. นำงสุพิน  ค ำผุก   ครูโรงเรียนอุดมวิทยำ    กรรมกำร 
๕. นำยสมภพ  บุญเที่ยงตรง  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๕ การแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ  ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำยแดนชัย  สิงห์สนิท   ครูโรงเรียนหนองไผ่    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร 
๓. นำยธีระ  หล้ำทน   ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร 
๔. นำงสำวจำรุดำ  เจริญสำร ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  กรรมกำร   
๕. นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๖ การแข่งขันการเรียงร้อยถ้อยความ  ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำงภำวิกำ  นนท์ดำรำ   ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยธีระ  หล้ำทน   ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร  
๓. นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมกำร   
๕. นำงสุระพี  อำคมคง  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๗ การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำงเยำวลักษณ์  สำมำ   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนงเยำว์  สุวรรณทอง  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงจันทร์งำม  ขวัญเพ็ง ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๔. นำงอรสำ  เสำโกมุท   ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมกำร   
๕. นำงพชรมน  รัตนมณี    ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๑๐.๘ การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว 
๑. นำงสมบูรณ์  สิงหรำ    ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงนงเยำว์  สุวรรณทอง  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
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๓. นำงสำวกมลวรรณ  อินขนร  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔. นำงเยำวลักษณ์  สำมำ   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม    กรรมกำร   
๕. นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๙ การแข่งขันปริศนาสรา้งสรรค์วรรณคดีไทย  ม.๑-๓  ประเภททีม  ๓  คน 
๑. นำงปรำรถนำ  แจ่มอ่วม   ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเจษฎำพร  ทองโคตร  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงสำวลัดดำ  โลหะทัด ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม    กรรมกำร 
๔. นำงอำภำพร  บุญเติม   ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร   
๕. นำงนวลนุช  จันทรพิทักษ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๑๐ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ม.๔-๖  ประเภททีม  ๓  คน 
๑. นำยสมปอง  ตำลเพชร   ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวดำวประกำย  ตำลสุก  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงอำภำพร  บุญเต็ม   ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวลัดดำ  โลหะทัด ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม    กรรมกำร   
๕. นำยระลึก  ซ้ำยหนองขำม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๑๑ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ การแข่งขันกาพย์ยานี๑๑(๘ บท ) ม.๑-๓ ประเภททีม ๒ คน 
๑. นำงยุพำภรณ์  รุ่งจ ำรัส  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงปำวีณำ  กะตะศิลำ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย   ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๔. นำยฤกษ์ชัย  ลิ้มสฤษดิ์   ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร   
๕. นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.๑๒ การแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  (๘ บท )  ม.๔-๖  ประเภททีม  ๒  คน 
๑. นำงสำวอนุช  มนตรี    ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรัช  ปัดชำเขียว  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำยฤกษ์ชัย  ลิ้มสฤษดิ์   ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงปำวีณำ  กะตะศิลำ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ     กรรมกำร   
๕. นำงพชรมน  รัตนมณี   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๑. คณะกรรมการอ านวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำม
สะดวก  เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

๑.  ......................................... ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสุดสวำสดิ์  ประไพเพชร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับบอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำยเริงฤทธิ์  แก้วยศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังพิกุลวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวอภิญญำ  ถวิลถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพร้อมจิต  กรรมกำร 
๕. นำยทนงศักดิ์ ธำรำเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๖. นำยชำญวิทย ์สุวรรณรอ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  
เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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๑๑.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓  (ประเภทเดี่ยว) 
๑. นำงสำวเสำวนิตย์ ศิริวรินทร ์ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำยเรียม  ขุนสุรินทร ์ ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงสุมิตตำ     ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมกำร 
๔. นำงสำวศศิวิมล รัตนำนำคแสน ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์   กรรมกำร 
๕. นำงสุจิตรำ  จนักวด  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖  (ประเภทเดี่ยว) 
๑. นำงสำวจิรวดี  แก้วมี  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศุภกิจ   ถือศีล  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงสำวจันทร์ขจร  มะลิจันทร์ ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงศศิธร   วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงสุภำพ สีไพสน  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์   
ม.๑-ม.๓  (ประเภททีม ๓ คน) 
๑. นำงจีรพร     เกษำอำจ ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววิยดำ  ขุนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมกำร 
๓. นำงสำวมำลินี  สุขหำ  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวกนกวรรณ จันทร์กลม ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ม.๔-ม.๖  
(ประเภททีม ๓ คน) 
๑. นำงพูนทรัพย์ เปี่ยมสุขธนอนันต์ ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววรำพร   วีรญำณวจิิตร ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม    กรรมกำร 
๓. นำงอนงค์นำถ  ไวยกุล  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๔. นำงสำววลัยพร  ค ำแพง ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๕. นำยชำญวิทย ์สุวรรณรอ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๑๑.๕ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้        
ม.๑-ม.๓  (ประเภททีม ๓ คน) 
๑. นำยประพฤติ   วิเชียร  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอนัญญำ  จันทรัตน์ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำยสุทิน   ปำนขำว  ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวชลดำ  เมืองเยำะ ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงปคุณำณัช   ทองแจ่ม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้        
ม.๔ - ม.๖  (ประเภททีม ๓ คน) 
๑. นำยประพันธ์  เปี่ยมสุขธนอนันต์ ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 



๙ 

 

๓. นำงสำวบุญช่วย  ภักดี  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๔. นำงหนึ่งฤทัย  โภชนะสมบัต ิ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน ์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๗ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓(ประเภททีม ๒ คน) 
๑. นำยสุรัตน์ชัย   พรมเท้ำ ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๓. นำยธนกฤต   อังน้อย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔. นำงรจนำ    โอภำส  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๕. นำงณอริญ แหวนหล่อ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๘ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖(ประเภททีม ๒ คน) 
๑. นำยสุรัตน์ชัย   พรมเท้ำ ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๓. นำยธนกฤต   อังน้อย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔. นำงรจนำ    โอภำส  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๕. นำงณอริญ แหวนหล่อ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๙ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓  (ประเภทเดี่ยว) 
๑. ว่ำที่ ร.ต.ศตวรรษ   กำสร้อย ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงโชติรส   เปลี่ยมไชย ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำงสำววันนิสำ  คลังคนเก่ำ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวจิรภำ   มำอินทร์ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงสำววิริญญำ  ฝำงแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเรว็  ม.๔-ม.๖  (ประเภทเดี่ยว) 
๑. นำยศรนรินทร์  ไกรเวียง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเฉลิมชัย   พันแนบ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำงสำวจุฑำรัตน์  รอดนิล ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔. นำงสำวประภำกร  บุญเอนก ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๕. นำงสำวสิฎฐำรัตน์   ขันทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒. คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  เสนอแนะ
ให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๑ นำยประทีป  โตมะนิตย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ  ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยไพชยำ  พิมพ์สำรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม        รองประธำนกรรมกำร 
๓ นำงศรีสมนึก  กำญจนอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมวิทยำ                      กรรมกำร 
๔ นำงสำวชูกมล   อำจมังกร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพร้อมจิต                      กรรมกำร 
๕. นำงสำวณัฎฐ์ธนัน  ร ำเจรญิ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม          กรรมกำร 
๖. นำงสำวศศิมำ  นำมวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเพชรละคร            กรรมกำร 
๗. นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 



๑๐ 

 

๑๒.๑  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-ม.๓ ประเภททีม  ๓  คน 
๑ นำงสำวจินตนำ  วันสำร ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒  นำยอนุวัฒน์ จันทร์กระจำ่ง ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงสำวอัญทิชำ  อยู่สุข ครูโรงเรียนอุดมวิทยำ    กรรมกำร 
๔  นำงสำวธีติมำ อินทรเกษตร ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์    กรรมกำร 
๕  นำงรวีวรรณ โชคชัยชีวำกร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๒  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖  ประเภททีม  ๓  คน 
๑  นำงสำวมัลลิกำ  ม่วงเล็ก ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒  นำงสุวรรณำ แก้วมนต์ ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๓  นำงสำววิภำ ศรุตเรืองชัย ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๔  นำงรัชนี  มำกแก้ว  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
๕  นำยขวัญ  ตำใจ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๓  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ม.๑-ม.๓  ประเภททีม  ๓  คน 

 ๑  นำงศิริพร  อุดมรัตน์  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
 ๒  นำงศิริพร  บัวบำน  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร  
 ๓  นำยคงศักดิ์ ขำนทอง  ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔  นำงอภิญญำ  สิงโต  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
 ๕  นำงผุสดี  กินขุนทด  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒.๔  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ม.๔-ม.๖  ประเภททีม  ๓  คน 
๑  นำงโรจณำ มำคำน  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒  นำงกำฬิตำ สืบศรี  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์    กรรมกำร 
๓  นำงสำวพิชญำนิน บัวอุไร ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม   กรรมกำร 
๔  นำยเชิต ภักดีแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๕  นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง ครูโรงเรียนนิยมศลิป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๕  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 
๑  นำงปำนทิพย์ ศรีสังข์  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  ประธำนกรรมกำร 
๒  นำยสุพิชัย  ค ำทุย  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร  
๓   นำงเพ็ญประภำ  นำรำศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔   นำงสำวอัจฉริยำ เชียงทำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๕   นำงสุกัญญำ จุมพรม  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๖  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๔- ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
๑  นำงภัทรมล  ผลสว่ำง   ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒   นำยนุชำ  ครองสัตย์  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓   นำงสำวปำริชำติ สำยทอง ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
๔   นำยวีรวัฒน ์ มำศนุ้ย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕   นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๗  การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  (Science show)  ม.๑-ม.๓  ประเภททีม  ๓  คน 
๑  นำงสำวศุภรำ สะดำ  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 



๑๑ 

 

๒  นำงสำวสถิตำภรณ์  น้อยค ำมี ครูโรงเรียนอุดมวิทยำ    กรรมกำร 
๓  นำงสำวสุพรรษำ  ทองบุญตำ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม   กรรมกำร 
๔  นำงสำววฤนดำ  เข็มพิลำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำ    กรรมกำร 
๕  นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๘  การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  (Science show)  ม.๔-ม.๖  ประเภททีม  ๓  คน 
๑  นำยโกวิท กำดกลำงดอน ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒  นำงณัฐธยำน์ มั่นหมำย ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  กรรมกำร 
๓  นำงสำวสมจิตร  เทพแก้ว ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม  กรรมกำร 
๔  นำงสำวสุมิตรำ วังสิงห ์ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม  กรรมกำร 
๕  นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๙  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-ม.๓  ประเภททีม  ๓ คน 
๑.  นำงสำวศิริประภำ   ชูเชิด ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยนิรันดร ์  ต้นสกุล  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๓.  นำงนวลฉว ี อินยันญะ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร 
๔.  นำงสำวพรนิดำ  กงถัน ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  กรรมกำร 
๕.  นำงกนกนิษฐ์   ยูงทอง  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
๑. นำยสุรินทร ์ วงศ์จรัส  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนิรันดร ์  ต้นสกลุ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๓. นำงสำวธนำวดี  อินทะนอย ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวรมณี เหลี่ยมแสง ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงสำวนิลุบล  สำระ           ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๑๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.๑- ม.๓ประเภท
ทีม ๓ คน 
๑๒.๑๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ)ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓  คน 
๑. นำยจตุรงค์ ว่องไวพำณิชย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศิริพร พักตรใส  ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรำนุสรณ์    กรรมกำร 
๓. นำงรัชชนันท ์งำมข ำ  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำงฐิติวัลคุ ์ สีหไตร  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕.นำยอิทธิพล เปลี่ยนทอง ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๖.นำงสำวจิรำภรณ์  สุดสำยเนตร ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๗. นำยวิเชียร  สุทธหลวง  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำร 
๘. นำยต่อลำภ ส ำเภำ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๑๓ การแข่งขันอากาศยานบังคบด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
๑. นำงธีรพร ลูกจันทร์ ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจ ำรัส เพชรภักดี ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำยกิตติ เขตจัตุรัส ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



๑๒ 

 

๑๓. คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
   ๑. นำยสุพจน์  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำยฐิติพงษ์  ตรีศร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำยสมศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมอทอดศึกษำ  กรรมกำร 
๓. นำงสำวบุหรัน   ขวัญพรม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔. นำยทนงศักดิ์ ธำรำเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๕. นำยสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๓.๑ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-๓ 
๑. นำงปรำรถนำ  บุญนำค ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเอกชัย วงษ์แสงทอง ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงหนึ่งฤทัย  สว่ำงจิตต์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๔.  นำงสมจิตร   กลิ่นหอม ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕.  นำยสุทธิกำญจน์  แหวนหล่อ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๒ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-๖ 
๑. นำยค ำรณ   สงเครำะห์ธรรม ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนุชนภำงค์   ค ำมี  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำยปรีชำ   สว่ำงจิตต์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๔.  นำงรัตนำ   คล้ำยใจตรง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕.  นำงเบญจมำศ   สุขเจริญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๓  การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.๑-๓ 
๑. นำงสำวสมหญิง   พุทธิศิริ ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอรรจน์  ชัยเดช   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๓. นำงนงนุช   ลิ้มรังสฤษดิ์ ครูโรงเรียนนำลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำยวีระศักดิ์   จักแพง ครูโรงเรียนใจจ ำนงศึกษำ    กรรมกำร 
๕.  นำงสำธร   ธูปพุฒซำ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๔  การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑. นำงเสำวณีย์    ไชยจำรีย์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอัญชลี   ธชิำกรณ์ ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำยณรงค์ชัย  สีสุข    ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔.  นำยปิยะวัฒน์  คลังคนเก่ำ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำงสัมฤทธิ์   ป้องศรี   ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๕  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.๑-๓ 
๑. นำยนิรุตต์   มูลสี  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเชษฐำ   กลิ่นเทศ  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 



๑๓ 

 

๓. นำยธำนินทร์   บุญก่อน ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำยจรัสพงษ์   แสงแก้ว ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยรชฏ แก้วเกิด  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๖  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.๔-๖ 
๑. นำงวนิดำ   สำรสิทธิ ์  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธำนินทร์   บุญก่อน ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยจรัสพงษ์   แสงแก้ว ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำยภำนุชัย   เกิดเขำน้อย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕.  นำยสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๗  การประกวดละครคุณธรรม  ม.๑-๖ 
๑.  นำงลดำวัลย์  พิรุณสุนธร ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยธนำทร  แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำงอุบล  กีรติกำรกุล  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงกุลยำ  อินพร  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
๕.  นำงชวนพิศ  สำยจันยูร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๑๓.๘  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ม.๑-๓ 
๑.  นำงญำตำ  ศรีโคตร  ครูโรงเรียนหนองไผ่     ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงเครือวัลล์  อยู่เย็น  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำงสำววำรุณี  สำรบุญมำ ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงจุรำรัตน์  กระตำก ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำงชวนพิศ  สำยจันยูร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๙  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ม. ๔-๖ 
๑.  นำยศุภชัย  อำนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่     ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงจุรำรัตน์  กระตำก ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำงพิชยำ  ฐิติโรจน ์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๑๐  การประกวดมารยาทไทย  ม.๑-๓ 
๑.  นำงดวงจิต  บุญกำวิน  ครูโรงเรียนหนองไผ่     ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวพัชรีพร  บุญเพ็ง ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำงสำวรัตติยำ  ค ำโฉม ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำยอัครเดช  อุดทำ  ครูโรงเรียนอุดมวิทยำ    กรรมกำร 
๕.  นำงสำวสรวีย์  ฟักทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.๑๑  การประกวดมารยาทไทย  ม. ๔-๖ 
๑.  นำงกรรณิกำร์  หัสนัย  ครูโรงเรียนหนองไผ่     ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงปทุมพร  เคนยำ  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำงถนอม  สิ่วหงวน  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๔.  นำงหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  



๑๔ 

 

๑๓.๑๒  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  ม. ๑-๖  
๑. พระมหำถำวร  ถำวรเมธี(ดร.)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสำมญั ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมคิด  ขุนสุรินทร์  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงนิรำมัย  โยชุ่ม  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๔. นำงสำวอัมพร  เกิดแสง ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยชัชวำลย์  สำยแก้ว   ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๑๔. คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  
เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  ๑. นำยไกรโรจน์  สิงห์สถิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยวีระศักดิ์  จักแพง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนใจจ ำนงศึกษำ  กรรมกำร 
๔. นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
๕. นำยพงศธร  พรมวัง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองศรีเทพ  กรรมกำร 
๖. นำยมำโนช  ทัตเศษ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้ำที่ ตัดสินกำรประกวด
แข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑๔.๑ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 

๑.  นำยประมินทร์  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำววิริยำ  อินทรบัวบุญ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยทวีศักดิ์  อุ่นจันทร์  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร 
๔. นำยวิจิตร  โลมำ  ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร  
๕. นำยนฐคร  ศรีชุมพร  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมกำร 
๖. นำยประพจน์  พ่อค้ำ  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร   
๗. นำงอ ำไพพรรณ  บ ำรุงนอก ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  กรรมกำร  
๘. นำยเรวัฒ  ยิ้มน้อย  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  กรรมกำร  
๙. นำยสมนึก  บุญนำค  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 

  ๑๐. นำยมลธิลักษณ์  ฤทธิ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
  ๑๑  นำยสัญญำ  หัสวงค ์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๔.๒ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 

๑.  นำงอ ำไพพรรณ  บ ำรุงนอก  ครโูรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยมำโนช  ทัตเศษ   ครโูรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธำนกรรมกำร  
  ๓.  นำยประพันธ์  สำยทอง  ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม  กรรมกำร  
  ๔.  นำยธนกฤต  น้อยเจริญ  ครโูรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร 
  ๕. ว่ำที่ ร.ต.สุริยันต์  เปี่ยมคลัง  ครโูรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมกำร 
  ๖. นำยสุวรรณ  กันแพงศรี  ครโูรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร 
  ๗. นำยทรงศักดิ์  ศรีภักดี   ครโูรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
  ๘. นำงค ำพัน  หินแก้ว   ครโูรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๕ 

 

  
๑๕. คณะกรรมการอ านวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีหน้ำที่  อ ำนวย ควำมสะดวก เสนอแนะ    
ให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวอุบลพรรณ  บุญมำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำด้วงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงจิระประภำ  ไพรเพชรศักดิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำลพันธุ์วิทยำ กรรมกำร 
  ๔. นำยสุเมธ   จงใจมั่น   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  กรรมกำร 
  ๕. นำยวินัย  สิ่วหงวน   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ กรรมกำร 
  ๖. นำยพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๕.๑ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ 
๑.  นำยวุฒิ  วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำย พีรศิษฐ์  สิงห์โสภำ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓.  นำยไพโรจน์  กองกี  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงสำวนิภำพร  สร้อยมี ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยสมำน  ทวีผล  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๒ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 
๑.  นำยวุฒิ  วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำย พีรศิษฐ์  สิงห์โสภำ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓.  นำยไพโรจน์  กองกี  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงสำวนิภำพร  สร้อยมี ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยสมำน  ทวีผล  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑๕.๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ 
๑.  นำย พีรศิษฐ์  สิงห์โสภำ ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำย กมล  ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๓.  นำยวุฒิ  วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยสมำน  ทวีผล  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ 
๑.  นำย พีรศิษฐ์  สิงห์โสภำ ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำย กมล  ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๓.  นำยวุฒิ  วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยสมำน  ทวีผล  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๕ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓  
๑.  นำยทีปกร  อ่ำงบุญตำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 



๑๖ 

 

๓.  นำย พีรศิษฐ์  สิงห์โสภำ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔.  นำงแสงเดือน  วันทอง ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๖ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖  
๑.  นำยทีปกร  อ่ำงบุญตำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำย พีรศิษฐ์  สิงห์โสภำ ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔.  นำงแสงเดือน  วันทอง ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๗ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ 
๑.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสุภำภรณ์  จันทร์กลัน่ ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยกมล  ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๔.  นำยธีระวัฒน์  พันธ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๕.  นำยไพโรจน์  กองกี  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๕.๘ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ 
๑.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสุภำภรณ์  จันทร์กลั่น ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยกมล  ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๔.  นำยธีระวัฒน์  พันธ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๕.  นำยไพโรจน์  กองกี  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕.๙ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓  
๑.  นำย กมล  ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำงสุภำภรณ์  จันทร์กลัน่ ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงแสงเดือน  วันทอง ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยธีระวัฒน์  พันธ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๕.๑๐ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓  
๑. นำยทีปกร  อ่ำงบุญตำ  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยวุฒิ  วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยกันณพงศ์  ชันค ำ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔.  นำงวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยสมำน  ทวีผล  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๕.๑๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖  
๑. นำยทีปกร  อ่ำงบุญตำ  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยวุฒิ  วงศ์พล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยกันณพงศ์  ชันค ำ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔.  นำงวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม   กรรมกำร 



๑๗ 

 

๕.  นำยสมำน  ทวีผล  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕.๑๒ การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ 
๑.  นำงสุภำภรณ์  จันทร์กลั่น ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยทีปกร  อ่ำงบุญตำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงสำวนิภำพร  สร้อยมี    ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยกันณพงศ์  ชัยค ำ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ 
๑.  นำงสุภำภรณ์  จันทร์กลั่น ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒.  นำงอ ำพันธ์  สำรเดช  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.  นำยทีปกร  อ่ำงบุญตำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงสำวนิภำพร  สร้อยมี    ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
๕.  นำยกันณพงศ์  ชัยค ำ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๕.๑ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓ 
๑๕.๒ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓   
๑๕.๔ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖   
๑๕.๕ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓   
๑๕.๖ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖   
๑๕.๗ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓   
๑๕.๘ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๙ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖   
๑๕.๑๐ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓   
๑๕.๑๑ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔-ม.๖   
๑๕.๑๒ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓   
๑๕.๑๓ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖   
๑๕.๑๔ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๑๕ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖   
๑๕.๑๖ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓   
๑๕.๑๗ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖ 
๑๕.๑๘ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓ 
๑๕.๑๙ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ 
๑๕.๒๐ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖   
๑๕.๒๑ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖   
๑๕.๒๒ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖   
๑๕.๒๓ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ 



๑๘ 

 

๑. นำยไพโรจน์   ผิวเณร   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจินดำ  จิ๋ววิเศษ     ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำยฐำปกรณ์  จิ๋วสุข    ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนพุเตย      กรรมกำร 
๔. นำงกุมำรี   ทับทิมหล้ำ    ครูโรงเรียนหนองไผ่            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๑๕.๒๔ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓   
๑๕.๒๕ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖   
๑๕.๒๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๒๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖   
๑๕.๒๘ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓   
๑๕.๒๙ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓๐ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๓๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓๒ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓   
๑๕.๓๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓๔ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๓๕ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓๖ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓   
๑๕.๓๗ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓๘ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๓๙ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖   
๑๕.๔๐ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.๑-ม.๖   
๑๕.๔๑ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓   
๑๕.๔๒ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์       ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปิยะพงษ์   เอมรุญ   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๓. นำยชินกร  โสมภำ     ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔. นำยสุวิทย์  ปักกำเวสูง    ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕. พลฯ สุริยัน  จันเกิน  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๖. นำยพรมงคล  คงยนต์   ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๗. นำยวิษณุ   ทองจันทร์   ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
๘. นำยวีระพงษ์  ยำวะระ ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๙. นำยภำณุพงษ์  ติสระ   ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๑๐. นำยจรัสพงษ์  แสงแก้ว ครูโรงเรียนซับบอนวิยำคม   กรรมกำร 
๑๑. นำยธงชัย  เมืองทอง  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๑๒. นำยวุฒิศักดิ์  กะตะศิลำ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๑๓. นำยไพฑูรย์  กวยทองเปลว   ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม            กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๙ 

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๕.๑ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓   
๑๕.๒ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖   
๑๕.๓ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.๑-ม.๓   
๑๕.๔ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.๔-ม.๖   
๑๕.๕ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓   
๑๕.๖ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖   
๑๕.๗ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓   
๑๕.๘ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖   
๑๕.๙ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ 
๑. นำยพรศักดิ์   ศรีพุ่ม     ครูโรงเรียน หนองไผ่                  ประธำนกรรมกำร 

    ๒. นำยมำนะ  บุญเกิด     ครูโรงเรียน หนองไผ่    กรรมกำร 
    ๓. นำยณัฐพล  โพธิ์อ่อง    ครูโรงเรียน วังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
    ๔. นำงสำวณัฎฐชำ  คงชัย    ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 

๕. นำงนภำวดี  สิงห์จีบ    ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม   กรรมกำร 
๖. นำยธนกฤต   ชินโพธิ์   ครูโรงเรียนนำสนุนพิทยำคม   กรรมกำร 
๗. นำยอำทิตย์   วิจบ    ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๘. นำงสำวศิรำณี   แฟนพิมำย    ครูโรงเรียนใจจ ำนง    กรรมกำร 
๙. นำยอรรถวุฒิ   แสงบดี   ครูโรงเรียนบุญญุรักษ์วรำนุสรณ์   กรรมกำร 
๑๐. นำยณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์ ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 

    ๑๑. นำงอภิญญำ  พรมรักษำ       ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๑๖. คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  
เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ  แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 

๑.  ............................................. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์      ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยฐิติพงษ์  ตรีศร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ รองประธำนกรรมกำร 
๓. ดร.นำยแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรบูรณ์กำร์เด้นฮิลล์    กรรมกำร 
๔. นำยนิพนธ์  สิริวรำวุธ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเซนกำเบรียลสันติพัฒนำ  กรรมกำร 
๕. นำยธันยพงศ์  เมืองแมน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร 
๖. นำยสรำวุธ  ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๗. นำงสำวปิยพร  ยะตัน  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน้ำที่ ตัดสิน 
กำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๖.๑ การกล่าวสุนทรพจน์ ม. ๑-๓ 
๑. นำงสำวทัศนีย์  ทองศรี ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุชำดำ  อัคคีโรจน์ ครูโรงเรียนสันติเซนคำเบียล   กรรมกำร 



๒๐ 

 

๓. Mr. Li An    ครูโรงเรียนศิริวัฒวิทยำ    กรรมกำร 
๔. Miss Yang Yang    ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๕. นำยชวุฒ ิ มำกมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖.๒ การกล่าวสุนทรพจน์ ม. ๔-๖ 
๑. นำงสำวทัศนีย์  ทองศรี ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุชำดำ  อัคคีโรจน์ ครูโรงเรียนสันติเซนคำเบียล   กรรมกำร 
๓. Mr. Li An    ครูโรงเรียนศิริวัฒวิทยำ    กรรมกำร 
๔. Miss Yang Yang    ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๕. นำยชวุฒ ิ มำกมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖.๓ การพูดเพื่ออาชีพ ม. ๑-๓ 
๑. นำยไสว  เอ่ียมเมี้ยม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. MissZhang  fang   ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม     กรรมกำร 
๓. Miss Yang Jiayu  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๔. นำงสำวยุพำรัตน์  แสนอินทร์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม    กรรมกำร 
๕. นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖.๔ การพูดเพื่ออาชีพ ม. ๔-๖ 
 ๑.นำยไสว  เอ่ียมเมี้ยม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. MissZhang  fang   ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม     กรรมกำร 
๓. Miss Yang Jiayu  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๕. นำงสำวยุพำรัตน์  แสนอินทร์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม    กรรมกำร 
๕. นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

    ๑๖.๕ ละครสั้น ม. ๔-๖ 
๑.นำยไสว  เอ่ียมเมี้ยม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. MissZhang  fang   ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม     กรรมกำร 
๓. Miss Yang Jiayu  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๖. นำงสำวยุพำรัตน์  แสนอินทร์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม    กรรมกำร 
๕. นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖.๖  การน าเสนอโครงงานภาษาจีน 
๑.นำยไสว  เอ่ียมเมี้ยม  ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. MissZhang  fang   ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม     กรรมกำร 
๓. Miss Yang Jiayu  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๗. นำงสำวยุพำรัตน์  แสนอินทร์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยำคม    กรรมกำร 
๕. นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒๑ 

 

๑๗. คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ  
แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นำยสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยศุภโชค  เข่งแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำงวรรณวิมล  ครุฑำงคะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
  ๔.  นำงยุพำ  แซ่สัว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยำ  กรรมกำร 
  ๕.  นำงชัชฎำ  อุดมสิทธิ์   รองผู้อ ำนวยกำรโณงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำร 
  ๖.  นำยยุทธนำ  นำอุดม   ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
  ๗.  นำงปำลิกำ  ทัตเศษ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้ำที่ ตัดสินกำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผล
กำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

๑๗.๑ การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๘ คน 
๑. นำยสุวรรณชัย   พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประวิทย์   จิระสัญญำณสกุล ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๓. นำยสุนทร  ศรีสมุทรนำค ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๔. นำยยุทธนำ  นำอุดม   ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๕. นำยธัญญำ  เกิดลอย   ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗.๒ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๖ คน 
           ๑. นำยศุภโชค   เข่งแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำยสุนทร  ศรีสมุทรนำค ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
           ๓. นำยประวิทย์   จริะสัญญำณสกุล  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
           ๔. นำยธัญญำ  เกิดลอย ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   กรรมกำร 
           ๕. นำยยุทธนำ  นำอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗.๓ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๑๐ คน 
๑. นำยวีรวัฒน ์  มำศนุ้ย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวณิชำรี  อินทร์สิงห์ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำงสำววิริยำ  อินทรบัวบญุ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๔. นำยประวิทย์   จิระสัญญำณสกุล  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗.๔ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน 

  ๑. นำยวีรวัฒน ์  มำศนุ้ย  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำยคณนันท์   พฤทธสำโรช รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร 
           ๓. นำงจุฑำภัทร์  ปะเมโท ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์    กรรมกำร 
           ๔. นำยพิพัฒน์  สนุ่นดี   ครูโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗.๕ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓  
๑. นำงสุมำลี  ด ำรงพันธ์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   ประธำนกรรมกำร 



๒๒ 

 

๒. นำงกุลปรำณีต  คงเกิด  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำงชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔. นำงสำวอัฉริยำ  เชี่ยงพำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗.๖ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุรยิวงศ์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำยรุ้ง  นิลมูล  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำงชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๔. นำงสำวอัฉริยำ  เชี่ยงพำ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗.๗ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓   
๑๗.๘ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ 
๑.  นำงสำวอนุช  มนตร ี  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงพวงรัตน์  จิตอำรี    ครูโรงเรียนหนองไผ่      รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงพลับพลึง  นิลเกิด  ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม   กรรมกำร 
๔.  นำงมะลิ  สินทรัพย์  ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๕.  นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์ ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
๖.  นำงกำญจนำ  พิมลำ  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๑๘. คณะกรรมการอ านวยการการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก เสนอแนะให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

๑. นำยไพโรจน์ กระจ่ำงพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเวียงชัย  สิริบริรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อรัง  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยอิศรำ  วิทยำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ  กรรมกำร 
 ๔. นำงสมคิด  ชอุ่ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ   กรรมกำร 
 ๕. พลฯสุริยัน  จันทร์เกิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวนัตทยำ  ทองงำม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อรัง  กรรมกำร 
 ๗. นำงอรอุมำ ลักษณะทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีหน้ำที่ ตัดสินกำร
ประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 การงานอาชีพ 
  ๑๘.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  
  ๑๘.๒ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำยสมพร ทวนไกรพล  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยกมนทรรศฐ์ โสดี    ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวศุจินธร  สุพันสร ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
  ๔. นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 



๒๓ 

 

  ๕. นำยพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๓ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑๘.๔ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖  ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำยชัยวัฒน์ ญำณสว่ำง ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยกมนทรรศฐ์ โสดี   ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์    กรรมกำร 
  ๓. นำยอนุพงษ์ พำนทองค ำ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๔. นำยปริญญำ ขวัญเพ็ง  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
  ๕. นำยพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๕ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ไม่เกิน ๖ คน 
  ๑๘.๖ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำงนันทิญำ  แสงทิม  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงกนกทิพย์ ผดุงขันธ์  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำงสุกัญญำ ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสมควร ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
  ๕. นำยสุขสันต์ ชัยแสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๗ การแข่งขันประดิษฐ์บายสีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ ประเภททีมไม่เกิน ๖ คน 
  ๑๘.๘ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำงนันทิญำ  แสงทิม  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงกนกทิพย์ ผดุงขันธ์  ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำงสุกัญญำ ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสมควร ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
  ๕. นำยสุขสันต์ ชัยแสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๙ การแข่งขันการแปรรปูอาหาร ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑๘.๑๐ การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำงยุพิน แก่นแก้ว  ครูโรงเรียนนำเฉลียงวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวแสงมณี แก่นนำค ครูโรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำงมำรศรี ตะกรุดแจ่ม ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑๘.๑๑ การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 
 ๑๘.๑๒ การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

  ๑. นำงเพียงเพ็ญ  คนธำร์  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงจิตรำภรณ์ วิทยำนนท์ ผู้จัดกำรโรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวอนุสรำ มิไพทูล ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๑๓ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  
  ๑๘.๑๔ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน  
  ๑. นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสมบุญ ทองจันทนำม ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 



๒๔ 

 

  ๓. นำงสุทิน ศรีมูล  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๔. นำยวัลลภ  จุลโลบล  ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๑๕ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.๑-๓ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำยสมศักดิ์ ชัยรัตน์  ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยจ ำลอง แก่นแก้ว    ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธิ  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๔. นำยมนตรี นุชข ำ  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิยำคม    กรรมกำร 
  ๕. นำยสำคร เป้ำใจสุข  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๑๖  การแข่งขันการจัดสวนแก้วม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 

๑. นำยชูชำติ  แสงภูพำท  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุพจน์  ทองหล่อ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๓. นำยจ ำลอง แก่นแก้ว    ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำยนพัสชวินทร์  มูลนำทอง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๑๘.๑๗ การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน  
  ๑๘.๑๘ การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำงนุชนำรถ ธ ำรงศิริ  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวทิพวรรณ เตวิยะ ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวเบญจรัตน์ ดิษเหมือน ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
  ๔. นำยนภดล บุญนุ่ม  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
  ๕. นำยยุทธนำ นำอุดม  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ ตัดสินกำรประกวดแข่งขัน บันทึกและ
รำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑๘.๑๙ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 
  ๑. นำงทำริกำ วงศ์แก้ว  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล   ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์   กรรมกำร 
  ๓. นำยอนิรุทธ์ เอ่ียมชัย  ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยำนุสรณ์   กรรมกำร 
  ๔. นำยชำนนท์ คงรวยทรัพย์   ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๒๐ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓  
ประเภททีม ๒ คน 
  ๑๘.๒๑ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖  
ประเภททีม ๒ คน 

๑. นำงสำวสุธำงค์รัตน์  อ่อนข ำ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนิกร หล้ำน้อย  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๓. นำยชนินทร์ วงศ์แก้ว  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๔. นำยกิตติธัช ตันมำ  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
๕. นำยทวีศักดิ์ สินทรัพย์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒๕ 

 

  ๑๘.๒๒ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 
  ๑๘.๑๘ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 
  ๑. นำงนวลปรำงค์  ข่อสูงเนิน ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพงศกร พรมมำก  ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกร 
  ๓. นำงศิริภรณ์ จุลฬำ  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  กรรมกำร 
  ๔. นำยกฤษณะ สำลีผล  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  กรรมกำร 
  ๕. นำยชัชวำนนท์ สงครำม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๒๔ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 
  ๑. นำงสำวนุชรี มีชำญเชี่ยว ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวเพ็ญนภำ  ม่ำนตำ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำร 
  ๓. นำยกมลำศ งำมจิตร  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวเกศรำวดี  เจริญสว่ำง ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวทิพวรรณ เพชรกันหำ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๘.๒๕ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Application ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 
๑. นำงเนตรนภำ หน่อนำง ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรุ่งนภำ  โรจนบุรำนนท์ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุนิศำ  อุดมเดช ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
๔. นำยไพโรจน์ เดชะรัตนำงกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
๕. นำงสำวสริตำ วิทยำ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๑๘.๒๖ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 
  ๑. นำยเมธำ ม่วงมุกข์  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงเนตรนภำ หน่อนำง ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวสุภำภรณ์ กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสริตำ วิทยำ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำววีรนชุ หล้ำน้อย ครูโรงเรียนซับบอนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๒๗ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Web Editor ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 
   ๑. นำยเมธำ ม่วงมุกข์  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวเกศรำวดี เจริญสวำ่ง ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๓. นำยภำคภูมิ ลอดทอน  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสริตำ วิทยำ  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๒๘ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Tex Editor ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน 
  ๑. นำงพิชำมญชุ์  จันทศร  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงรุ่งนภำ โรจนบุนุรำนนท์ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ   กรรมกำร 
  ๓. นำยบุญมี  มุคสิงห์    ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ   กรรมกำร 
  ๔. นำยภำคภูมิ  ลอดทอน  ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ    กรรมกำร 
  ๕. นำยไพโรจน์ เดชะรัตนำงกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๒๙ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 



๒๖ 

 

  ๑. นำยบุญมี  มุคสิงห์    ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวพิกุล ชวัญสูตร  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๘.๓๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑๘.๓๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๓ คน 
  ๑. นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวพรวิภำ  ภำพสิงห์   ครูโรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนงนุตร์ โสภำพันธ์ ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๘.๓๒ การแข่งขันการตัดตอ่ภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน 
๑. นำยธีรวัฒน ์พันธ์แสง  ครูโรงเรียนหนองไผ่   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพิชำมชุ์ จันทศร  ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
๓. นำยชำนนท์  คงรวยทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
๔. นำงสำวนุชรี มีชำญเชี่ยว ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
๕. นำงสำวทิพวรรณ เพชรกันหำ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสาระการเรียนรู้หุ่นยนต์ มีหน้ำที่ ตัดสินกำรประกวดแข่งขัน บันทึกและรำยงำน
ผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑๘.๓๓ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-ม.๓ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑๘.๓๔ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๔-ม.๖ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑๘.๓๕ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑๘.๓๖ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑๘.๓๗ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.๑-ม.๓ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑๘.๓๘ การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑-ม.๓ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑๘.๓๙ การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๔-ม.๖ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน 
  ๑. นำยทรงกรด  มำกมี  ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยเทอดพงษ์  โสภำพ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์   กรรมกำร 
  ๓. นำยมนตรี นุชข ำ  ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวเบญจมำศ ทองนุ่ม ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๕. นำยกรยุทธ ชูศรีโฉม  ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม   กรรมกำร 
  ๖. นำยสำธำร  รวบรัด  ครูโรงเรียนหนองไผ่    กรรมกำร 
  ๗. นำยชัชวำนนท์ สงครำม ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
  ๘. นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   กรรมกำร 
  ๙. นำยทวีศักดิ์ สินทรัพย์  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๑๙.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ  นวัตกรรมและงานวิจัย  มีหน้ำที่ ตัดสินกำรประกวดแข่งขัน บันทึกและ
รำยงำนผลกำรแข่งขันในแบบสรุปแต่ละกิจกรรม ดังนี้  ประกอบด้วย 

๑.  .......................................... ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยสุพจน์  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 



๒๗ 

 

๓.  นำยวรจักร์  มั่นคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม กรรมกำร 
๔.  นำงสุดสวำสดิ์  ประไพเพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซับบอนวิทยำคม กรรมกำร 
๕.  นำงนฤมล  พ่ึงกิจ  ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมรีอุทิศ  กรรมกำร 
๖.  นำงสุระพี  อำคมคง  ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำร 
๗.  นำงชัชฎำ  อุดมสิทธิ์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒๐.คณะกรรมการอ านวยการการแข่งขนัทกัษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  มหีน้าที ่  
อ านวยความสะดวก เสนอแนะใหค้ าปรกึษา แกไ้ขปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการแขง่ขนัทกัษะการศกึษาพเิศษ  
(โรงเรยีนเรยีนรว่ม)  ประกอบดว้ย 
  ๑.  นายศุภโชค  เขง่แกว้  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม   ประธาน
กรรมการ 
  ๒.  นายสุวรรณชยั  พรหมศร ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเพชรละครวทิยา รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายสรสชิ  แขวงแขง่ขนั รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนนิยมศลิป์อนุสรณ์ 
 กรรมการ 
  ๔. นำยคณนันท์   พฤทธสำโรช รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม  กรรมกำร 
  ๕.  นางจติราภรณ์  โกบุตร   รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางอาภาภรณ์  บุญเตมิ ครโูรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวมะล ิ ทุยไธสง  ครโูรงเรยีนนนิยมศลิป์อนุสรณ์  
 กรรมการ 
  ๘.  นางสาวปญัจรกัษ์  เมฆเจรญิทรพัย ์ ครโูรงเรยีนนนาสนุ่นวทิยาคม  กรรมการและ
เลขานุการ  
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)    

๒๐.๑  การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖   
๒๐.๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓   
๒๐.๕  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  

ไม่ก าหนดช่วงช้ัน   ประกอบด้วย 
๑.  นำงอำภำภรณ์  บุญเติม ครูโรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์  ครูโรงเรยีนนาสนุ่นวทิยาคม   กรรมกำร   
๓. นำงสำวมะลิ  ทุยไธสง ครูโรงเรียนนนิยมศิลป์อนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 



๒๘ 

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมประกำศนี้ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยเพ่ือด ำเนินกำรจัดกำร 
ประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปี ๒๕๕๙ “เด็กเหนือก้ำวไกล เด็กไทยก้ำวหน้ำ ศิลปหัตถกรรม
ล้ ำค่ำ ก้ำวสู่สำกล” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ กลุ่ม ๓ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

              ประกำศ ณ วันที่   ๘    พฤศจิกำยน    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
    
                                                  
                                                              (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐             
 


