๑

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม ๓
……………………………………….................…………………………
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียน
ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นั้น สานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดพิษณุ โลก กลุ่ม ๓ จึงกาหนดการประกวดแข่งขัน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนครไทย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม ๓ เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) ต่อไป
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิ ทธิภ าพและบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ที่ กาหนด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม ๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายสุชน
วิเชียรสรรค์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๑.๒ นายสุทธิดล
พุทธรักษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๑.๓ นางสายสวาท ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๙
๑.๔ นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๙
๑.๕ นายกฤษฎา
พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต ๓๙
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนาและสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายพิพัฒน์
พรมโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายบุญศักดิ์
ไมตรีจิตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
รองประธานกรรมการ
๒.๔ นายไพรัตน์
กลิ่นทับ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
รองประธานกรรมการ
๒.๕ ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
๒.๖ นายนิสิต
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๒.๗ จ.ส.อ.ประมวล วันมี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการ
๒.๘ นายกร
เลือกหา
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๒.๙ ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คาผงแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๐ นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกูล ผู้อานวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๑ นายพร
ดังดี
ผู้อานวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๒.๑๒ นายวิศิษฎ์
ตรีทิพยบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
กรรมการ
๒.๑๓ นายวิษณุ
โพธิ์ใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓
กรรมการ
จังหวัดพิษณุโลก
๒.๑๔ นายสุริยัน
ชัยพันธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๒.๑๕ ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ

๒

๒.๑๖ นายธีระยุทธ

สุวิเชียร

ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒.๑๗ นายอโณทัย
บัวขัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
๒.๑๘ นางจันทร์แรม ขุนทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๒.๑๙ นายวีระชัย
แจ้งโม้
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๒.๒๐ นางสุรีรัตน์
บุญจันทร์ รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการ
จังหวัดพิษณุโลก
๒.๒๒ นายไทรโยค
ดาด้วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการ
จังหวัดพิษณุโลก
๒.๒๓ นายกฤษฎา
พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต ๓๙
กรรมการ
๒.๒๔ นายสิงห์เพชร สุทธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๕ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๖ นางสาวเทียมใจ อาไพวรรณ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๗ นางนงนุช
กันแย้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๘ นางกาญจนา
กัณฑษา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากมีปัญหาอุปสรรค
ให้ดาเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด
๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
๓.๑ นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางกัลยา
เกษประสิทธิ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๓.๔ นางนงนุช
กันแย้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๓.๕ นางฉวีวรรณ
อินจิว
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๓.๖ นางเกตน์สิรี
เกตุยอด
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๓.๗ นางจิดาภา
โตเสน่ห์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๓.๘ นางอนุกูล
แก้วบัวรมย์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๓.๙ นางสาวนกแก้ว
คล้ายสอน
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวนฤมล ขันแปง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๑ นางสาวกฤษณา ไกรสิทธิพงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๒ นางรุจิรา
จีนทิม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๓ นางสาววัชรีพร ทองงามขา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๕ นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓.๑๖ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๗ นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กองอานวยการประสานงานทั่วไป ต้อนรับและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
๒) จัดทาเอกสารรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน ผู้ฝึกสอนและนักเรียน
๓) อานวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน จัดบริการอาหารและน้าดื่ม สาหรับคณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการดาเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง

๓

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิดงาน ประกอบด้วย
๔.๑ นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางฉวีวรรณ
อินจิว
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๔.๔ นางกาญจนา
กัณฑษา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๔.๕ นางสาวกรชญาดา ทองคาพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๔.๖ นายปวีร์ปรัชญ์
ปู่ซึ้ง
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๔.๗ นายณัฐวุฒิ
สุดจิตร์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๔.๘ นางประดัด
ชมมี
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน
๒) จัดเตรียมพิธีกร พิธีการในพิธีเปิด/ปิดงาน และเป็นพิธีกรในแต่ละเวทีประกวดแข่งขัน
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจาตัวและเกียรติบัตร ประกอบด้วย
๕.๑ นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๕.๒ จ.ส.อ.ประมวล
วันมี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๕.๔ นางกัลยา
เกษประสิทธิ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๕.๕ นางนงนุช
กันแย้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๕.๖ นางฉวีวรรณ
อินจิว
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๕.๗ นายมงคล
สาตรพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๕.๘ นางคาเพียร
มุณี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๕.๙ นางใกล้รุ่ง
ยะทา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวกรกช
เลื่อมใส
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๕.๑๑ นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๕.๑๒ นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๕.๑๓ นางรุจิรา
จีนทิม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๕.๑๔ นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๕.๑๕ นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๕.๑๖ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๗ นางสาวสิรลิ ักษณ์ สิงขรณ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาสูจิบัตรการประกวดแข่งขันและแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทราบ
๒) จัดทาบัตรประจาตัวและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
๓) จัดเตรียมแฟ้มเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกวดแข่งขันให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
๖. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและประกาศผลการประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย
๖.๑ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
๖.๒ นางสาวเทียมใจ อาไพวรรณ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
๖.๓ นางกัลยา
เกษประสิทธิ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๖.๔ นางฉวีวรรณ
อินจิว
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔

๖.๕ นางนงนุช
กันแย้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๖.๖ นางใกล้รุ่ง
ยะทา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๖.๗ นายสมพงษ์
น้อยทุ่ง
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๘ นายวีรยุทธ
สงศิลาวัต
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๙ นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๐ นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๑ นางสาวอัญชลี ไชยวุฒิ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๒ นางสาวนฤมล ขันแปง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๓ นายธนงค์ชัย
แสงปัญญา ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๔ นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๕ นางสาวธราภรณ์ ศิริ
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๖ นางรุจิรา
จีนทิม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๗ นางสาววัชรีพร ทองงามขา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๘ นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๑๙ นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๒๐ นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๖.๒๑ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและเลขานุการ
๖.๒๒ นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) รับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสินและรับผลการประกวดแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน
๒) ประสานสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่ม ๓ ในการบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วม
และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน
๓) ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน เพื่อ รวบรวมผลและจัดทาป้ายนิเทศ
ประกาศผลการประกวดแข่งขันทุกประเภท
๔) บันทึกผลการประกวดแข่งขันผ่านเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประกวดแข่งขัน
๕) รายงานผลการประกวดแข่งขันต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๗.๑ นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๗.๒ นางนันทวัน
หนูกล่า
๗.๓ นายมงคล
สาตรพันธุ์
๗.๔ นายชอบ
หนูกล่า
๗.๕ นางสุภาพรรณ
วงศ์สมบัติ
๗.๖ นางธมกร
ทองพลับ
๗.๗ นายประญัติ
วงศ์สมบัติ
๗.๘ นายสุธีรพันธุ์
ไกรโชค
๗.๙ นางรุจิราพร
ไกรโชค
๗.๑๐ นางฉวีวรรณ
อินจิว
๗.๑๑ นางลักขณา
สุขรัตนปรีชา
๗.๑๒ นายสมยศ
สัมมาวรรณ

ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕

๗.๑๓ นางสมพร
ปิ่นเงิน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๑๔ นางจุไร
แก้วคามา ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๑๕ นางสุรภี
ค้าของ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๑๖ นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๑๗ นางประไพ
ช้างอินทร์ ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๑๘ นายภัทรพงษ์
หงษ์ทองมี ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๑๙ นายพัสกร
โตเสน่ห์
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๐ นายสมทราย
มาตชัยเคน ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๑ นางรัตติกาล
ม่วงมิตร
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๒ นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๓ นางสาวกรชญาดา ทองคาพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๔ นายสมพงษ์
น้อยทุ่ง
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๕ นางสาววิจิตรา
สุทธาวาส
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๖ นายวีรยุทธ
สงศิลาวัต
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๗ นางสาวนิสิต
สีใส
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๘ นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๒๙ นักการภารโรง/แม่บ้านโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๗.๓๐ นางกาญจนา
กัณฑษา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๑ นางนงนุช
กันแย้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมสถานที่ในการประกวดแข่งขัน พร้อมดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย
๒) จัดทาแผนผังการประกวดแข่งขันและจัดทาป้ายไวนิลติดเวที สถานที่ประกวดแข่งขันต่าง ๆ
๓) จัดสถานที่กองอานวยการ พร้อมสถานที่ต้อนรับการประสานงานการประกวดแข่งขัน
๘. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๘.๑ นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นางเบญจมาส
ภูมิถาวร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๘.๔ นายนคร
พูลโห้
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๘.๕ นายวินัย
เพ็งนาม
นักการภารโรงโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๘.๖ นายสถิตย์
พัวพัน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๘.๗ นายสุธี
เที่ยงคา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจร
๒) จัดสถานที่จอดรถและดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานให้เรียบร้อย
๙. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย
๙.๑ นางสาวเทียมใจ
อาไพวรรณ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
๙.๒ นางสาวผกาชาติ
รักผกาวงศ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๙.๓ นางสาวนฤมล
ขันแปง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
๙.๔ นางสาวธราภรณ์ ศิริ
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
๙.๕ นางสาวณัฐกฤตา คาป้อง
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนนครไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖

๙.๖ นางสาวศรัญญา
ศรีพรม
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนนครไทย
๙.๗ นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์ ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
มีหน้าที่ จัดทาบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณในการดาเนินงานการจัดประกวดแข่งขัน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายแสง สีและเสียง ประกอบด้วย
๑๐.๑ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายสมทราย
มาตชัยเคน ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ นายปราการ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๑๐.๔ นายสมภพ
มั่นยุติธรรม ช่างไฟฟ้า ระดับ ๓ โรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๑๐.๕ นายสมพงษ์
ยอดเกตุ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ โรงเรียนนครไทย กรรมการ
๑๐.๖ นายวินัย
เพ็งนาม
นักการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนครไทย กรรมการ
๑๐.๗ นายไพฑูรย์
เสวดี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียม ติดตั้ง ตรวจสอบระบบแสง สีและเสียง ในเวทีสถานทีป่ ระกวดแข่งขัน
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายภัทรพงษ์
หงษ์ทองมี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ นายประญัติ
วงศ์สมบัติ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๑๐.๔ นายไพฑูรย์
เสวดี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๑๑.๕ นายปราการ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ถ่ายภาพวิดีโอและบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการตัดสินและนักเรียน ในเวทีสถานที่ประกวดแข่งขัน
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย
๑๒.๑ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายสมยศ
สัมมาวรรณ ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๑๒.๓ นางสาวนิสิต
สีใส
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยและจัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๓.๑ นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
๑๓.๒ จ.ส.อ.ประมวล
วันมี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
๑๓.๓ นางวรารัตน์
เกษประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
๑๓.๔ นางกัลยา
เกษประสิทธิ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๑๓.๕ นางอนุกูล
แก้วบัวรมย์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๑๓.๖ นางคาเพียร
มุณี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๑๓.๗ นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๑๓.๘ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
๑๓.๙ นางสาวกรกช
เลื่อมใส
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๑๓.๑๐ นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
๑๓.๑๑ นางนงนุช
กันแย้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๑๓.๑๒ นางประดัด
ชมมี
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.๑๓ นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพื่อประเมินและสรุปผล
รวมทั้งรายงานผลการจัดประกวดและแข่งขัน
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
๑. นายพิพัฒน์
พรมโพธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทร์แรม
ขุนทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาไทย
๑. นางรัตติกาล
ม่วงมิตร ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๐๓ ๙๖๕๖
๒. นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๒๖ ๓๒๑๙
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางวนิดา
เมฆแสงสี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประธานกรรมการ
๒. นางเบญจมาส ภูมิถาวร ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางเบญจมาส ภูมิถาวร ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา
เมฆแสงสี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการ
๓. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางกรรณิกา
แสงสิงห์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
๒. นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวสุจินดา นวนแก้ว ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์ ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐชา
ดวงอุปะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวจีรพรรณ สุราษฎร์มณี ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการและเลขานุการ
จังหวัดพิษณุโลก
๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางพรระวี
จันทร์ย่อย ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นางรัตติกาล
ม่วงมิตร ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางวิไลวรรณ จันแก่น
ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ กรรมการและเลขานุการ
จังหวัดพิษณุโลก
๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางวนิดา
ราชเพียแก้ว ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิป
อุบลอ่อน ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางสาวสมจิตร สงพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการและเลขานุการ
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๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาววัชรี
มะโพงเพ็ง ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุทัศน์
มันตะสูตร ครูชานาญการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวชนม์นิภานันท์ ดอนพันพล ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาววัชรี
มะโพงเพ็ง ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุฑามาศ
ยังสามารถ ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพิชชาภา
มูลเมือง
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางฐิราภรณ์
สุวรรณคีรี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสุมาลี
พุ่มบานเย็น ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางภควรรณ
นาคสิงห์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสุมาลี
พุ่มบานเย็น ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางฐิราภรณ์
สุวรรณคีรี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางภควรรณ
นาคสิงห์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางหทัยทิพย์
สุ่มมาตย์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นายสานิตย์
ทองจันทร์ ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางหทัยทิพย์
สุ่มมาตย์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๒. นายกวินพงษ์
สว่างเกล้า ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นายสานิตย์
ทองจันทร์ ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางรัตนา
อ่อนสาลี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางฉัตราภรณ์
มิตรละม่อม ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวพรพิชชา
พริบไหว
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางรัตนา
อ่อนสาลี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางฉัตราภรณ์
มิตรละม่อม ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวพรพิชชา
พริบไหว
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
๑. นายสิงห์เพชร
สุทธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอารีรัตน์
ชูรวง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
๑. นางฉวีวรรณ
อินจิว
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๓๑๕ ๔๐๔๒
๒. นางสาววิจิตรา
สุทธาวาส ครูโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๖๕๙๑ ๔๐๒๙
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางคาเพียร
มุณี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธนาภรณ์
การะแบก ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางดวงชีวัน
กิติอาษา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนศรีอนิ ทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๙
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวจินตนา
โพธิ์ไกร
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิจิตรา
สุทธาวาส
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวสมฤทัย
ทองบุญนุ่ม
ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวภรรทนพ พงษ์พานทอง
ครูชานาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยเอกนิพล ธาราช
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเกตุกนก
ด่านสัมฤทธิ์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางประดัด
ชมมี
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางพัชรี
ก้อนแก้ว
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางมาลัยพิมพ์
ตันทา
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวนนทลี
สะคาภา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ
ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายไพโรจน์
ขุมขา
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๔. นายเอกราช
ปุริเส
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๕. นางสาวเฉลา
พุ่มพิมพ์
ครูชานาญการโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนนทลี
สะคาภา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ
ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายไพโรจน์
ขุมขา
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๔. นายเอกราช
ปุริเส
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๕. นางสาวเฉลา
พุ่มพิมพ์
ครูชานาญการโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางเบญญาภา
แสนเมือง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางรัตนา
สงสังข์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวเบญจมาศ หมากผิน
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวรภีพร
ศรีสอาด
ครูชานาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวทัศนีย์
แถวอุทุม
ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายวัจน์กร
แสงสว่าง
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายวุฒิพงศ์
จันฝุ่น
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิพงศ์
กุนอินต๊ะ
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวฉัตรชฎา
จันทร์เจียวใช้
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายวุฒิพงศ์
จันฝุ่น
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิพงศ์
กุนอินต๊ะ
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวฉัตรชฎา
จันทร์เจียวใช้
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธวัช
สอนใจมั่น
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณะ
แก้วมณี
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายเลิศพันธุ์
พิษณุวรรณ
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๑๐
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธวัช
สอนใจมั่น
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณะ
แก้วมณี
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายเลิศพันธุ์
พิษณุวรรณ
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธวัช
สอนใจมั่น
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณะ
แก้วมณี
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายเลิศพันธุ์
พิษณุวรรณ
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
๑. นายบุญศักดิ์
ไมตรีจิตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายอโณทัย
บัวขัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
นางประไพ
ช้างอินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๔๖๒๑ ๙๒๑๓
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางยุพิน
คันธาวัตร์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสมคิด
เปียมี
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวผกาชาติ
รักผกาวงศ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระพงศ์
นวลศรี
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปราณี
เกิดเชื้อ
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางอรทัย
รอดปันนา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายอนุสรณ์
นาคยิ้ม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธราภรณ์
ศิริ
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวรัชนีกร
ศิริคง
ครูชานาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางใกล้รุ่ง
ยะทา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธีรพล
ท้วมทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางอาไพร
สัตนาโค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางรุ่งอรุณ
พินิจผล
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธารีรัตน์
สุวรรณ
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวศิริวิมล
สุขมามอญ
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางรุ่งอรุณ
พินิจผล
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธารีรัตน์
สุวรรณ
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวศิริวิมล
สุขมามอญ
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวพรพิชชา
สุนทะวงศ์
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิธร
จันทร์โท
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวสุรีธวารี
เพ็ชรรัตน์
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวพรพิชชา
สุนทะวงศ์
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิธร
จันทร์โท
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวสุรีธวารี
เพ็ชรรัตน์
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวอุษณีย์
เสือจันทร์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายเอนก
บุญเกิด
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริ
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๔. นางจินตจิต
วงษา
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายพิชัย
ระเกตุ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่าย
ครูชานาญการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางลาวัลย์
แสงขา
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวพรทิพย์
กันทะวงค์
ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายภคพนธ์
ศิรินันทยา
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นายรหัท
ติ๊บแปง
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวศุภาวีร์
เมืองหลวงหน่าย ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกนกวรรณ มีบุญล้า
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสุรางค์รัตน์
ธนะวงศ์
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสุกัญญา
แดงชาวนา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนฤมล
ขันแปง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางธนิตา
พลอยมี
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๔. นางสาวไพรินทร์
อ่อนศรี
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางเจริญรัตน์
วงษา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทนา
อินแก้ว
ครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวณิชกมล
สิงห์หะ
ครูโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางมัชฌิมา
เที่ยงผดุง
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายสดายุ
กวยทิ
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธิดารัตน์
รุ่งทอง
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรัตน์
วุฒิญาณ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. นายไพรัตน์
กลิ่นทับ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายพร
ดังดี
ผู้อานวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวด หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุภาพรรณ
วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๑๑ ๐๙๕๒

๑๒
๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสุรสั วดี
แสนใจวุฒิ
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิธร
ศรีกระจ่าง
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ
๓. นางนิธิชา
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๔. นายวีรยุทธ
สงศิลาวัต
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสุรสั วดี
แสนใจวุฒิ
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิธร
ศรีกระจ่าง
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ
๓. นางนิธิชา
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๔. นายวีรยุทธ
สงศิลาวัต
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางงามพันธุ์
ศรีวิทยา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชราภรณ์ ทองแสน
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นางสาวสุปราณี
คาแปง
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๔. นางเกตน์สิรี
เกตุยอด
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางงามพันธุ์
ศรีวิทยา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชราภรณ์ ทองแสน
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นางสาวสุปราณี
คาแปง
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๔. นางเกตน์สิรี
เกตุยอด
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายกีรติ
กันตง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายปราการ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์
สุรชาติพิทักษ์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายกีรติ
กันตง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายปราการ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์
สุรชาติพิทักษ์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗) คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นายไพโรจน์
บุญเย็น
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศรีแพร
แก้วกองทรัพย์ ครูโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ
สุดจิตร์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นายสมชาย
พุ่มบานเย็น
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสารวย
จีนด้วง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
๓. นายชัยพล
กันศิริ
ครูชานาญการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายสุธนณ์
เชี่ยวชล
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุจิตรา
สุดเกตุ
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวสุนทรี
ยอดทัพ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายนคร
พูลโห้
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิลาวัลย์
ตีปวน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นายวรัมถ์
สุภานันท์
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๓
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวอุทัยวรรณ โอ่งวัน
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายเอกพัน
เอิ้นภักดี
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางนัชชนา
พรหมพร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายปารมีน
ทองอิสสระ
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววัชรีพร
ทองงามขา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวเดือนแรม จันทศิริ
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นางดวงเดือน
พิมพา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิสติ
สีใส
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางกาญจนา
จันทร์บุญนาค
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
๑. นายนิสติ
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายไทรโยค
ดาด้วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
๑. นางกัลยา
เกษประสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๐๕ ๐๘๙๙
๒. นางธมกร
ทองพลับ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๓๓ ๙๐๙๐
๓. นางสมพร
ปิ่นเงิน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๑๒ ๗๒๒๒
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายประญัติ
วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบุญ
ชะนะแสน
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายประจบ
ช้างอินทร์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายประญัติ
วงศ์สมบัติ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบุญ
ชะนะแสน
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายประจบ
ช้างอินทร์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางนันทวัน
หนูกล่า
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายชนะวงศ์
มุมแดง
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางมนสิการ
ศรีอุปตะ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางนันทวัน
หนูกล่า
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายชนะวงศ์
มุมแดง
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นางมนสิการ
ศรีอุปตะ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายสมชาย
สีขา
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิลาวัลย์
จันทร์พร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางธมกร
ทองพลับ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสมชาย
สีขา
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิลาวัลย์
จันทร์พร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางธมกร
ทองพลับ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
๗) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายสุรชัย
นาคน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกฤษชกร
สุหนั่น
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางเอื้องคา
อินทร์ศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสุรชัย
นาคน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกฤษชกร
สุหนั่น
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางเอื้องคา
อินทร์ศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายวีรวัฒน์
ม่วงมิตร
ครูชานาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิธร
พงษ์เพ็ง
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๓. นายสาธิต
อินแพง
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายภัทรพงศ์
วันต๊ะ
ครูชานาญการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยุภาพร
พาลี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางเกตน์นิภา
ฮาดคันทุง
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางกัลยา
เกษประสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศรีแพร
วงศ์คาชัย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นายเฉลิมวุฒิ
จงเจริญพร
ครูโรงเรียนบ่อโพธิว์ ิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางกัลยา
เกษประสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศรีแพร
วงศ์คาชัย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นายเฉลิมวุฒิ
จงเจริญพร
ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวชลดา
คงบาง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์เดช
เข็ดขาม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ
๓. นายอานนท์
บุญสิงห์
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวชลดา
คงบาง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์เดช
เข็ดขาม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ
๓. นายอานนท์
บุญสิงห์
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสมพร
ปิ่นเงิน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณฐกร
อินอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นางดลณพร
จันธิราช
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสมพร
ปิ่นเงิน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณฐกร
อินอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นางดลณพร
จันธิราช
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวพรทิพา
แก้วบัวรมย์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฤดีวรรณ
ภู่อ่า
ครูชานาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายกฤษณพงศ์
นาทิพย์
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๕
๑๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพร้าว
๒. นางสาวฤดีวรรณ ภู่อ่า
ครูชานาญการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
๓. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
๑. ว่าที่ร้อยตรีประดิษฐ์
คาผงแดง ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเทียมใจ
อาไพวรรณ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
นายปราการ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๙๑ ๕๖๒๘
๑๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางช่อทิพย์
เสพสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิกร
บุญเกิด ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางช่อทิพย์
เสพสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางอัจฉราวรรณ จิราพงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวนาถอนงค์ กางถัน
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทา ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๒๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนาถอนงค์ กางถัน
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทา ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๒๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธนพัฒน์
ศรีคาสุข พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นางสวิชญา
ดีคาเพ็ง พนักงานราชการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธนพัฒน์
ศรีคาสุข พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นางสวิชญา
ดีคาเพ็ง พนักงานราชการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายปราการ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรดาณัฐ อุ่นทอง
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นายโสฬส
ทองฟัก
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจันทราพระกิตติคณ
ุ
กรรมการและเลขานุการ
๒๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวอโนชา
อ้อสวงศ์ ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุนทร
พลอยมี ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์
ครูชานาญการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวปวีณา
โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุธาสินี
อินสุ
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นางสาววราภรณ์ อภินันทโน ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ

๑๖
๒๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Application ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายจักรพงษ์
เปี้ยปลูก
ครูวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิราพร
วงศ์หล้า
พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวนฤมล
ยอดทัศน์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาววราศิณี สวนสอน
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพงษ์
เปี้ยปลูก
ครูวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายสิทธิกร
บุญเกิด
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๐) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวลาวัลย์
กันภัย
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัลยาณี คุณสมบัติ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๓๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวลาวัลย์
กันภัย
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัลยาณี คุณสมบัติ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร
พนักงานราชการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๓๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายทวิช
น้อยดี
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางอุษณีย์
อรรคสูรย์
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ
กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ
มะลิวงษ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
นางสาวเทียมใจ
อาไพวรรณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
นางสาวสิรลิ ักษณ์
สิงขรณ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๕๖๓๕ ๕๐๙๐
๓๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายสิทธิพงษ์
กุลทอง
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสราวุฒิ
ด้วงรอด
ครูวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายกิติศักดิ์
ปัญโญ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๓๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสิทธิพงษ์
กุลทอง
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสราวุฒิ
ด้วงรอด
ครูวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายกิติศักดิ์
ปัญโญ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๓๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสิทธิพงษ์
กุลทอง
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสราวุฒิ
ด้วงรอด
ครูวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายกิติศักดิ์
ปัญโญ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ
๑. นายกร
เลือกหา
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวิศษิ ฎ์
ตรีทิพยบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ
นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๒๒ ๑๐๕๙

๑๗
(หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์)
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวเิ ชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๘
๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๑๙
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย
เป้รอด
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวภีรภา
จันทร์อินทร์
ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวกุลธิดา
กันมา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๖. นางอารี
สีขา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
(หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี)
๑๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายกร
เลือกหา
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายศรายุทธ
จอมยิ้ม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภาณุพงศ์
สุดใจ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายไทรโยค
ดาด้วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายธานิน
ถิรวัฒนากุล
ครูชานาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์
อ่อนคาพา
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๔. นายเปรียว
สอนยศ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๕. นายสมทราย
มาตชัยเคน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ

๒๐
๒๒) คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายไทรโยค
ดาด้วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายธานิน
ถิรวัฒนากุล
ครูชานาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์
อ่อนคาพา
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๔. นายเปรียว
สอนยศ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๕. นายสมทราย
มาตชัยเคน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นายไทรโยค
ดาด้วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายธานิน
ถิรวัฒนากุล
ครูชานาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายอนุวัฒน์
อ่อนคาพา
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๔. นายเปรียว
สอนยศ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๕. นายสมทราย
มาตชัยเคน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๒๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภุชงค์
ยาดี
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๒๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภุชงค์
ยาดี
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๒๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภุชงค์
ยาดี
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๒๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายภุชงค์
ยาดี
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๒๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสุรภี
ค้าของ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธงชัย
จิตรกว้าง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอภินันท์
โอษคลัง
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๒๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสุรภี
ค้าของ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธงชัย
จิตรกว้าง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอภินันท์
โอษคลัง
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๓๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสุรภี
ค้าของ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธงชัย
จิตรกว้าง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอภินันท์
โอษคลัง
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๓๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสุรภี
ค้าของ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายธงชัย
จิตรกว้าง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอภินันท์
โอษคลัง
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ

๒๑
๓๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายเอื้ออังกูร
ชานาญ
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ประธานกรรมการ
๒. นายเอกภพ
ชูประสิทธิ์
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๓. นายอดิศักดิ์
จันทะคุณ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายเอื้ออังกูร
ชานาญ
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ประธานกรรมการ
๒. นายเอกภพ
ชูประสิทธิ์
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๓. นายอดิศักดิ์
จันทะคุณ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายเอื้ออังกูร
ชานาญ
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ประธานกรรมการ
๒. นายเอกภพ
ชูประสิทธิ์
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๓. นายอดิศักดิ์
จันทะคุณ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายเอื้ออังกูร
ชานาญ
ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ประธานกรรมการ
๒. นายเอกภพ
ชูประสิทธิ์
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๓. นายอดิศักดิ์
จันทะคุณ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวพันทิพย์ กอกอง
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางระวีวรรณ
ดาด้วง
ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓
กรรมการ
๓. นายสมพร
ตรีสงค์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวพันทิพย์ กอกอง
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางระวีวรรณ
ดาด้วง
ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นายสมพร
ตรีสงค์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวพันทิพย์ กอกอง
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางระวีวรรณ
ดาด้วง
ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นายสมพร
ตรีสงค์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวพันทิพย์ กอกอง
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางระวีวรรณ
ดาด้วง
ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นายสมพร
ตรีสงค์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔๐) คณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสมทราย
มาตชัยเคน
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุวัฒน์
อ่อนคาพา
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นายเปรียว
สอนยศ
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๔. นายธัชชัย
เหล็กคา
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๕. นายธานิน
ถิรวัฒนากุล
ครูชานาญการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการและเลขานุการ
(หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์)
๔๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๒๒
๔๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นางอุราลักษณ์
แสงคา
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวธิดาวรรณ อยู่ดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
๑. ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์
ทองจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
๑. นายชอบ
หนูกล่า
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๓๕ ๒๙๕๕
๒. นางกาญจนา
กัณฑษา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๐๓ ๖๔๕๓
๓. นายภูเมศวร์
หมั่นกิจ
ครูโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๔๐๒๘ ๔๘๔๑
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นายปราโมทย์
บุญอิน
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภัศยา
แสนกันณลา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นายทิตย์อุทัย
ชัยมาสพงษ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นายสมศักดิ์
คุ้มครอง
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายธนันท์ธร
ตุ่นเงิน
พนักงานราชการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวนรีรัตน์
ตาขัน
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายปราโมทย์
บุญอิน
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายทิตย์อุทัย
ชัยมาสพงษ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวภัศยา
แสนกันณลา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายปราโมทย์
บุญอิน
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายทิตย์อุทัย
ชัยมาสพงษ์
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวภัศยา
แสนกันณลา
ครูอัตราจ้างโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓)
๑. นางจุฑามาศ
สุมาริธรรม
ครูชานาญการโรงเรียนนาบัววิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายธนงค์ชยั
แสงปัญญา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นายขวัญชัย
ศรีทอง
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสมยศ
สัมมาวรรณ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมเกียรติ
สุ่มเงิน
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวอมรา
เทียนทอง
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
๑. นายปิยะชัย
ภู่จันทร์ดิฐกุล
๒. นายธีระยุทธ
สุวิเชียร

ผู้อานวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ประธานกรรมการ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ผู้ประสานงานการแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
๑. นายมงคล
สาตรพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๖๒ ๙๖๖๐
๒. นายสมพงษ์
น้อยทุ่ง
ครูโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๔๑ ๖๙๒๘
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายปวีร์ปรัชญ์
ปู่ซึ้ง
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุธาสินี
สอทา
ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวนุชนาฏ
พรมสอน
ครูโรงเรียนศริอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวศิกาญจน์
พงษ์สุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพรรณ สิริ เยี่ยมจรรยา
ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พทิ ยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวกรชญาดา
ทองคาพงษ์
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายชเนศ
เหมกมลพันธ์ ครูชานาญการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการ
๒. นางสาวจุรีรัตน์
แก้วทองทรัพย์ ครูโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นางรัศมี
ใจทอง
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางวิไลลักษณ์
สุริเย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวน้าผึ้ง
คาหยุ่น
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นางสาวสาวิตรี
บุญส่ง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Mulit Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายมงคล
สาตรพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นางสาวบุศย์สราลี
บุตรอามาตย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Mulit Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายมงคล
สาตรพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นางสาวบุศย์สราลี
บุตรอามาตย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางรัตนา
บวบดี
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรีย์
อินทนา
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวกัญญาวีร์
ทะจิ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
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๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางรัตนา
บวบดี
ครูชานาญการโรงเรียนคันโช้งวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรีย์
อินทนา
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวกัญญาวีร์
ทะจิ
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวนารีรัตน์
จันทร์งาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนาพร
เมฆดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวลักขณา
แย้มจิตร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนารีรัตน์
จันทร์งาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนาพร
เมฆดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวลักขณา
แย้มจิตร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวนกแก้ว
คล้ายสอน
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
ครูอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวผกามาศ
สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญีป่ ุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนกแก้ว
คล้ายสอน
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
ครูอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวผกามาศ
สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนารีรัตน์
จันทร์งาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนาพร
เมฆดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวลักขณา
แย้มจิตร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปนุ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนกแก้ว
คล้ายสอน
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
ครูอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวผกามาศ
สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนารีรัตน์
จันทร์งาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนาพร
เมฆดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวลักขณา
แย้มจิตร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนกแก้ว
คล้ายสอน
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
ครูอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวผกามาศ
สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๑๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนารีรัตน์
จันทร์งาม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนาพร
เมฆดี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวลักขณา
แย้มจิตร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวนกแก้ว
คล้ายสอน
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
ครูอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปนุ่ โรงเรียนนครไทย
กรรมการ
๓. นางสาวผกามาศ
สุขรัตนปรีชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ

๒๕
๑๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางทิพย์มาศ
ศักดิ์สิรินารถ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววสุลีพร จันทะคุณ
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ
๓. นางนิษฐา
จูเมฆา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางรัชนีวรรณ
เฮงทรัพย์
ครูชานาญการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิชชาพร ขุนนนท์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พทิ ยาคม
กรรมการ
๓. นายวิชยุตม์
สิทธิมา
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นายวิษณุ
โพธิ์ใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย
แจ้งโม้
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
รองประธานกรรมการ
ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นายพัสกร
โตเสน่ห์
ครูชานาญการโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๑๐๒๔ ๒๒๖๓
๒. นางสาวกฤษณา
ไกรสิทธิพงศ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๐๒ ๑๑๘๒
๓. นางรุจิรา
จีนทิม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนนครไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๘๙๐๖ ๒๘๘๓
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นายพจน์
ฟักอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ
ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์
ธิแปง
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓. นางสมคิด
ออมสิน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายพจน์
ฟักอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ
ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์
ธิแปง
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓. นางสมคิด
ออมสิน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)
๑. นายชวลิต
พรหมพร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายเกียรติพัน
แซ่สง
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๓. นายอานาจ
พรหมจันทร์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางลักขณา
สุขรัตนปรีชา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเจเนตร
โทจาปา
พนักงานราชการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิ
ครูโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นายสมเกียรติ
วงษ์คาน้อย
ครูชานาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางจิราวรรณ
วงศ์นวล
ครูผู้ช่วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา
กรรมการ
๓. นางลักขณา
สุขรัตนปรีชา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๑. นางสาวอัญชลี
ไชยวุฒิ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพนิดา
บัวหิน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นายหัตถชัย
สุกใส
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ
๗) คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๑. นางสาวอัญชลี
ไชยวุฒิ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพนิดา
บัวหิน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นายหัตถชัย
สุกใส
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการและเลขานุการ

๒๖

หมวดหมู่ : เรียนรวม
๑. จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสุรีรัตน์
บุญจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
รองประธานกรรมการ
(หมวดหมู่ : เรียนรวม-ภาษาไทย)
๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์ ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
(หมวดหมู่ : เรียนรวม-ศิลปะ)
๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์ ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางพรพิจิก
ปลอดอ่อน
ครูชานาญการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์ ครูชานาญการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๖) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.๔-ม.๖
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ
๗) คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖
๑. นางบุษรินทร์
นาคน้อย
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล
ดีคา
พนักงานราชการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์
ครูโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการและเลขานุการ

๒๗

(หมวดหมู่ : เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
๑. นางวชิราภรณ์
บุตรดา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วง
ครูอตั ราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาววาสนา
บางแบ่ง
ครูชานาญการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น
๑. นางวชิราภรณ์
บุตรดา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิการ์ สีม่วง
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาววาสนา
บางแบ่ง
ครูชานาญการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ตัดสินผลงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
๒) จัดทาตารางคะแนนตัดสินการประกวดแข่งขัน ประชุมวางแผนกันในคณะกรรมการแต่ละชุด โดยให้
ประธานกรรมการเป็นผู้ประสานงานให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓) สรุปผลและส่งผลการประกวดแข่งขันที่ฝ่ายรวบรวมผล รวมทั้งประกาศผลการประกวดแข่ งขันที่
โรงเรียนนครไทย เมื่อตัดสินเสร็จสิ้นภายในวันนั้น ๆ
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประกอบด้วย
๑๕.๑ นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นายพิพัฒน์
พรมโพธิ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑๕.๓ นายบุญศักดิ์
ไมตรีจิตร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑๕.๔ นายไพรัตน์
กลิ่นทับ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
รองประธานกรรมการ
๑๕.๕ ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
๑๕.๖ จ.ส.อ.ประมวล วันมี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการ
๑๕.๗ นายกร
เลือกหา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
กรรมการ
๑๕.๘ ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คาผงแดง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
กรรมการ
๑๕.๙ นายปิยะชัย
ภู่จันทร์ดิฐกูล ผู้อานวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการ
๑๕.๑๐ นายพร
ดังดี
ผู้อานวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
กรรมการ
๑๕.๑๑ นายวิศิษฎ์
ตรีทิพยบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
กรรมการ
๑๕.๑๒ นายวิษณุ
โพธิ์ใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓
กรรมการ
จังหวัดพิษณุโลก
๑๕.๑๓ นายสุริยัน
ชัยพันธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าจวง
กรรมการ
๑๕.๑๔ ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
กรรมการ
๑๕.๑๕ นายธีระยุทธ สุวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
๑๕.๑๖ นายอโณทัย บัวขัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

๒๘

๑๕.๑๗ นายสิงห์เพชร สุทธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๑๘ นายนิสิต
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ กรณีที่คณะกรรมการตัดสินในบางรายการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และกากับ ดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตัดสิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
มิให้ เกิ ด ความเสีย หายต่ อ ทางราชการ และรายงานผลไปยัง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต ๓๙
เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้น

