คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
มีหน้าที่ จัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและครูที่เข้าแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน ให้คะแนนรายบุคคล
และฉบับรวมทุกรายการแข่งขัน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คะแนน และลงลายมือชื่อในแบบการให้
คะแนนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําผลการตัดสินส่งคณะกรรมการกลางของสถานที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
รายการแข่งขัน
การประกวดเพลงคุณธรรม
(โรงเรียนจ่าการบุญ)

การประกวดละครคุณธรรม
การประกวดละครคณธรรม
(โรงเรียนจ่าการบุญ)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
(โรงเรียนจ่าการบุญ)

การแข่งขันแอโรบิก
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ)

ชื่อกรรมการ
ระดับชั้น
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ป.1 - ป.3 นายวิชัย
นิเทศธัญกิจ
ป.4 - ป.6 นางบังอร
หรั่งมา
ม.1 - ม.3 นางเสาวนีย์ บํารงเมื
ุ อง
นางวรรณภา เผือกอ่อน
นางนพพร
มีช้าง
นางวราภรณ์ พิมานมาศสุรยา
น.ส.สิริธร
วิชิตนาค
ป 1 - ม.3
ป.1
ม 3 นางนพกตรสา
นางนพักตร์สา พนธุ
พันธ์เพง
พ็ง
นางบุปผา
เหลืองทอง
นางเตือนใจ ประดิษฐ์
ป.1 - ป.3 น.ส.วันทนา เลิศสินไทย
ป.4 - ป.6 นางกาญจนา แก้วมณี
ม.1 - ม.3 นางปิปิยธิิดา
สุขเมืือง
น.ส.กิตติกา ม่วงเฟื่อง
นายเฉลิม
ป้อมบุญมี
น.ส.คนึงนิจ แก้ววิเชียร
น.ส.ศิริมา
มาศิริ
นายอุบล
เปรมจาด
กลุ่มสุขศึกษา และพลศึกษา
ป.1 - ป.6 นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
ม.1 - ม.3 นายประเสริฐ ประดิษฐ์
นายวิรัตน์
อยู่พุ่ม
นางยุภา
ศิริพันธุ์
น.ส.ณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์

โรงเรียน
บ้านหนองกุลา
วัดปรือกระเทียม
วัดจันทร์ตะวันตก
วัดพรหมเกษร
วัดจันทร์ตะวันออก
บ้านปลักแรด
วัดกรับพวง
บ้านหนองกวางอั้น
บานหนองกวางอน
จ่าการบุญ
ชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์
ข้าราชการบํานาญ
อนุบาลพิษณุโลก
ปประดูม่ ะค่า่ ประชาสรรค์
ป
์
วัดจุฬามณี
วัดวังเป็ด
บ่อวิทยบางระกํา
วัดบางทรายฯ
บ้า้ นหนองกุลา

วัดกรับพวง
บ้านแม่ระหัน
วัดจุฬามณี
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
วัดปากพิงตะวันตก
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ระดับชั้น
โรงเรียน
กลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ป.1 - ม. 3 นายอุทัย
ไทยกรรณ์ วัดจอมทอง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดท้ม
การแขงขนเดยวระนาดทุ
นายธรรมนญ
นายธรรมนู
ญ สายทอง วดยางแขวนอู
วัดยางแขวนอ่
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
นายสมพงษ์ เนียมเปีย ข้าราชการบํานาญ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ จ่าการบุญ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
นายสุรศักดิ์ บุษบา
บ้านหนองหัวยาง
การแข่งขันเดี่ยวซออู้
นายวัชระ
คล้ายแสงฤกษ์ วัดตาปะขาวหาย
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
การแขงขนเดยวจะเข
นายสนทร
นายสุ
นทร
อินทร์คง บานรองยุ
อนทรคง
บ้านร้องย้งข้ขาว
าว
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ วัดจอมทอง
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
นายเสรีวัฒน์ อินทร์พิพัฒน์ บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
นายนเรศ
พัดภู่
บ่อวิทยบางระกํา
(โรงเรียนจ่าการบุญ)
นายบุญเกิด พานตา
บ้านน้ําดํา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครือื่ งสายวงเล็็ก ป.1 - ม. 3 นายธรรมนูญ สายทอง วัดั ยางแขวนอู่
นายเฉลียง
เม่งมั่งมี
สะพานที่ 3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
นางกรกช
กองเต็ก
บ้านหนองนากวางอั้น
น.ส.ศิรินทิพย์ โสพันธ์
บ้านหนองกุลา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
นายนันทชัย พวงทอง อนุบาลพิษณุโลก
การแข่งขันวงอังกะลุง
โ ยี นจ่าการบุญ)
(โรงเรี
นายวงศ์บ์ ดินทร์์ ชัยสิทธิ์
วัดเนินมะคึกึ
นายประภาส อัมพวัน
บ้านหนองกวางลื้ (ประสิทธิ์-ประชานุสรณ์)
นายจิรพัทธ์ สัมมนามิตร วัดบ้านดง
รายการแข่งขัน

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
การประกวดวงดนตรีสตริง
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลููกกรุงุ
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ)

ป.1 - ม. 3 นายสุธน
ม.1- ม.3 นายถาวร
นายรังสฤษฏ์
นายนเรศ
ป. 1 - ม. 3 นายสุธน
นายถาวร
นายชัยพร
นายนิพนธ์
นายวงศ์กร
นายรังสฤษฏ์
น ส วรรณนิสา
น.ส.วรรณนสา
นางพัชรา
นายธนพร

ทับทิมแท้
ศรีวงศ์
อ้วนวิจิตร
เอี่ยมแก้ว
ทับทิมแท้
ศรีวงศ์
โพธิ์ทอง
ขาวเอี่ยม
บุญคง
อ้วนวิจิตร
แสงท่านั่ง
แสงทานง
ฤทธิคุปต์
คชนิล

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ํามัน
อนุบาลพิษณุโลก
ข้าราชการบํานาญ
ญ
ข้าราชการบํานาญ
วัดเนินมะคึก
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ํามัน
นิคมบางระกํา 6 (ทามะเกลอ
นคมบางระกา
(ท่ามะเกลือ
วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดจันทร์ตะวันตก (มิตรภาพที่ 73)
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นายสุทธิภาพ จันทร์แดง
นายธนพ
คงเนตร
นายสามารถ กจปรชญา
กิจปรัชญา
น.ส.จิตรินทร์ แก้วเหลี่ยม
น.ส.วันเพ็ญ สุวรรณยู
นางอัจฉรา
โต๊ะทับทิม
กลุ่มสาระศิลปะ - นาฎศิลป์
ป 1 - ม.
ป.1
ม 3 นางประคองศลป
นางประคองศิลป์ แตงเกด
แตงเกิด
นางจิราพร
ทองดอนง้าว
นางวิลันดา
วรรณดิเรก
นางขวัญยืน พ่วงรอด
นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์
นางจุไรรัตน์์ มาประสพ
น.ส.ฟ้าลดา ปาละวงศ์
นางกฤษณา วงศ์ศิริกุลชัย
นางศศิภา
ทวีสุข
นางชลธิชา
เถื่อนถ้ํา
นางชุลีพร
พุ่มมาลา
นางปัญจพร เถื่อนกูล
นายกฤษณ์
นาคสุทธิ์
นางจันทนา ภู่พงษ์
นางแสงอรณ
นางแสงอรุ
ณ พนโท
พันโท
นางณัฐฉรียา สุขสวัสดิ์
ป.1 - ม. 3 นายอานุภาพ เพ็ชรนิล
นายเดือน
คําสีสังข์
นายทองแดง มาดิษฐ์

รายการแข่งขัน
ระดับชั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ป. 1 - ม. 3
การเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble) และขบขาน
เครองลม
และขับขาน
ประสานเสียง
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ)

โรงเรียน
บ้านหนองนากวางอั้น
บ้านร้องยุ้งข้าว
เซนต์นิโกลาส
เซนตนโกลาส
วัดหนองนาดงกวาง
บ้านคลองเตย
วัดศรีรัตนาราม

การแขงขนราวงมาตรฐาน
การแข่
งขันรําวงมาตรฐาน
การแข่งขันระบํามาตรฐาน
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
(สพป.พิษณุโลก เขต 1)

บางระกาา
บางระกํ
วัดจอมทอง
วัดอรัญญิก
บ้านบัวจันทร์
สะพานที่ 3
วัดบ้า้ นใหม่
ใ
วัดคุยม่วง
บ้านปลักแรด
บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
วัดแหลมโพธิ์
วัดจันทร์ตะวันออก
อนุบาลพิษณุโลก
บ้านตะโม่ประชาสรรค์
วัดศรีรัตนาราม
บ้านหนองแพงพวย
บานหนองแพงพวย
ผดุงราษฎร์

การแข่งขันการแสดงตลก
การแข่งขันการแสดงมายากล
(สพป.พิษณุโลก เขต 1)

บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)

บ้านหนองไผ่
วัดทุ่งชา
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กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนเรียนร่วม)
รายการ

ชื่อกรรมการ
กลุ่มเรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน
นางผ่องฉวี จิตศรัยกุล
(โรงเรียนจ่าการบุญ)
นางผ่องพรรณ จินตนา
นายยุทธ จริยา
กลุ่มเรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นายสุรเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นางสุนีย์ สายทอง
(โรงเรียนจ่าการบุญ)
นางธนกฤตา ภัควีรภัทร
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง นางกันญญา สมีเพ็ชร
(โรงเรียนจ่าการบุญ)
นางกฤติกา ชัยรัตนศักดา
นางเพลินพิศ สุวรรณศรี

โรงเรียน
ชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
จ่าการบุญ
จ่าการบุญ
วัดเรียงกระดก
วัดเนินมะคึก
บางระกํา
วัดกรับพวง
สะพานที่ ๓

