(ร่าง) ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓๙ พิษณุโลก กลุ่ม ๑
-------------------------------------------------------------ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดให้ มี ก ารจั ด งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ทั้ ง ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และระดับชาติ ยั งภาคต่างๆ ๔ ภาค เพื่อเป็นเวทีให้ นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนอย่างอิส ระ
สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนับเป็นผลสาเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน และสถานศึกษา
ที่ จ ะเผยแพร่ ผ ลส าเร็ จ ไปสู่ ส ายตาของสาธารณชนนั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๙
โดย สพม.๓๙ พิษณุโ ลก กลุ่ ม ๑ จึ ง กาหนดจั ดการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.๓๙ พิษณุโลก กลุ่ม ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับ ชาติ (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดพะเยา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก าหนด
จึงแต่งตั้งคณะ กรรมการดาเนินงานการประกวดแข่งขัน ทักษะความสามารถของนักเรียนงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิล ปหั ตถกรรม วิช าการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้น ที่การศึก ษา สพม.๓๙
พิษณุโลก กลุ่ม ๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ นายสุชน วิเชียรสรรค์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๑.๒ นายสุทธิดล พุทธรักษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๑.๓ นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนการดาเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการอานวยการ
๒.๑ นายเสน่ห์ เทศนา
๒.๒ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
๒.๓ นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
๒.๔ นายพยัพ อนันนิล
๒.๕ นายศักดา สินมา
๒.๖ นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
๒.๗ นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ

ผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รองประธานกรรมการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รองประธานกรรมการ

ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา รองประธานกรรมการ

~๒~
๒.๘ นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา
รองประธานกรรมการ
๒.๙ นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รองประธานกรรมการ
๒.๑๐ นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังน้าคู้
กรรมการ
๒.๑๑ นายเมธี ศรีรันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแสงสงครามฯ
กรรมการ
๒.๑๒ นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๓ รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
กรรมการ
๒.๑๔ นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์
กรรมการ
๒.๑๕ บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส
กรรมการ
๒.๑๖ นายสุรินทร์ จาดเปรม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด
กรรมการ
๒.๑๗ นางวัลลา สันติภาดา
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก
กรรมการ
๒.๑๘ นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๒.๑๙ นางชวนชม นิ่มเจริญ
นักวิชาการชานาญการพิเศษ สพม.๓๙
กรรมการ
๒.๒๐ นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ
ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙
กรรมการ
๒.๒๑ นายสุริยา จันทิมา
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๒ นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๓ นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแล อานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากมีปัญหาอุปสรรค
ให้ดาเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด
๓. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขัน
๓.๑ สนามการแขงขัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๓.๑.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นางสาววิไล อ่อนตานา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
๒. นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวยุพิน คงคอน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางกมลสรวง คนเฉียบ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางณัชภัทร วงศ์จีน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางสาวศิริรัตน์ มูลติด
นิสิตฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๙. นางสาวอาภาพร คีรีวัน
นิสิตฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๑๐. นางสาวอิสริยาภรณ์ พึ่งจิตร
นิสิตฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๑๑. นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

~๓~
๓.๑.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๓.๑.๒.๑ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
๑. นางดวงเดือน เร่งเจริญ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๒. นางผาณิต คณะเกษม
โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ
๓. นางบุบผา ยันอินทร์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔. นางสาวพรลลลิภัทร์ คงเทศน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๕. นางอทิตญา น้อยนาใส
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
๓.๑.๒.๒ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖
๑.นางดวงเดือน เร่งเจริญ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๒. นางผาณิต คณะเกษม
โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ
๓. นางบุบผา ยันอินทร์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔. นางสาวพรลลลิภัทร์ คงเทศน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๕. นางอทิตญา น้อยนาใส
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
๓.๑.๒.๓ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓
๑. นางภควรรณ อ่าอ่วม
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๒. นางสาวกัลชณาณิช ยามสุข
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๓. นางดวงเดือน กิติประสาท
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๓.๑.๒.๔ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวพนมพร ชมภูพาน
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๒. นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ
โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ
๓. นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
๓.๑.๒.๕ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓
๑. นางเปรมปราณี เทียบตา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๒. นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล โรงเรียนวังทองพิทยาคม
๓. นางสาวมณี แซ่ท่อ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๓.๑.๒.๖ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖
๑. นางรุ่งรวี อภิชาติธารง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๒. นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๓. นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๓.๑.๒.๗ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓
๑. นางอุษณีย์ รัตนสาเนียง
โรงเรียนจ่านกร้อง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ

~๔~
๒. นายธีรพล ม่วงปัทม์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววิชุตา คานวณวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๘ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖
๑. นางประภา บุญยนต์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวจี เสาร์สุข
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางพิสมัย โทนแจ้ง
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๙ การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๑-ม.๓
๑. นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุสรณ์ มีสุข
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางปรัศณีญา ปั้นทอง
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๔. นางพวงแก้ว ทองสนิท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๑๐ การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๔-ม.๖
๑. นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุสรณ์ มีสุข
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางปรัศณีญา ปั้นทอง
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๔. นายพวงแก้ว ทองสนิท
โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๑๑ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓
๑. นางกันตภัทร เกตุดี
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางเกศรินทร์ คันธมาลา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางวรรณศิริ สิงห์มา
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๑๒ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.๔-ม.๖
๑. นางกุลธิดา สมโสภา
โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรพิมล สาริการินทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รองประธานกรรมการ
๓. นางวรฉัน พึ่งม่วงศุภสิน
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๑๓ การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวโชติรส แมลงภู่
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขนิษฐา เอมห้อง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมนึก ใยศิลป์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒.๑๔ การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวโชติรส แมลงภู่
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขนิษฐา เอมห้อง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมนึก ใยศิลป์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการและเลขานุการ

~๕~
๓.๒ สนามการแขงขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
๓.๒.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. นายธวัช บุญประสพ รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รองประธานกรรมการ
๓. นางวราภรณ์ สิงห์กวาง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๔. นางธีราพร วิชินโรจน์จรัล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๕. นางกัญจนพร แจ่มอยู่
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๖. นางสุกัญญา ไกรสอน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๗. นางวิลาสินี ยอดวงศ์
ครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๘. นางณัฐชานันท์ ชูแสง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๙. นางภัคนุช ปันทะธง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๑๐. นางสิริลักษณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอมรรัตน์ จีนใจตรง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๓.๒.๒.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
๑. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางอรัญญา บางสี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
๓. นางสาวอรพรรณ จันทนามล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๔. ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ คาทา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางสมจิตร แซ่เซียว
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๖. นายสวัสดิ์ วงศ์สอน
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๗. นางสาวประภาพร แสงอนุศาสน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
๑. นายอภิชาต เถื่อนกูล
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางมริสา อริยะวงศ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
๓. นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๔. นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางรุ่งนภา ฝายทะจักร
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๖. นายปราโมท เรณุมาร
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๗. นางกัญจนพร แจ่มอยู่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
๑. ผศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ

~๖~
๒. นายธเนศ อินเมฆ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นางสาวพัชราภรณ์ ทองนาท โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางวรรณภา มานักฆ้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
๑. ผศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา ไกรสอน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๓. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๔. นางปรางค์ทอง แทบศรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๕. นางสาวอัษณานันท์ เด่นสท้าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๕ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-๓
๑. ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสรารีวรรณ ภู่แขวงแสง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๔. นางสายชล สายยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-๖
๑. ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๔. นางวิลาสินี ยอดวงศ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๕. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๗ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-๓
๑. นางสาวยุพิน แป้นแอ้น
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสุรีย์ ศิริรัตน์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๘ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-๖
๑. ว่าที่ ร.ต.สามารถ วนาธรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางปรารถนา มีสุข
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางอมรรัตน์ จีนใจตรง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๙ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-๓
๑. นางธีราพร วิชินโรจน์จรัล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุพัตรา อยู่บ้านคลอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นางนวินดา พัฒนศิริ
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการ
๔. นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางชุติมา นาคสกุล
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๖. นางเมธาวี ทองจันทร์
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ

~๗~
๗. นางสาวขวัญใจ คงรอด
โรงเรียนวังน้าคู้ศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-๖
๑. นางณัฐชานันท์ ชูแสง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. นางมาลินี นาทธนนันท์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นางสาวจุฑามาศ สุขเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
๔. นางดวงพร เพ็ชรบัว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางลัดดา สุวรรณไตรย์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๖. นางวิลาวัลย์ วัดประตูมอญ โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๗. นางสาวชรินทร์ทิพย์ เครือบุญมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๑ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-๓
๑. นางพิมลรัตน์ ละม่อม
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเมตตา บุญประสพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๔. นางรพีพร สุขใจ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางเบญจวรรณ แหวนนิล โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๒ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-๖
๑. นางจารี เมืองแก่น
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววชิรญาณ์ สัจจากุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ว่าที่ ร.ต.วันเสด็จ สุขใจ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสิริลักษณ์ จันทรังษี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๕. นางนิภาพร ไทยหล่อ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๓ การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-๓
๑. นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรพรรณ เดียวสุขประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นางภัคนุช ปันทะธง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๔. นายวรา สามนทา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวการะเกด วชิรัคกุล โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๔ การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-๖
๑. นางอุษา กอบกิจ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายมนูญ บุปผาพ่วง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๓. นายสุชน เด็จใจทัด
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายณัฏฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางวารี ประภาธนานันท์
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๕ การแข่งขันเวทคณิต ม.๑-๓
๑. นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙
ประธานกรรมการ

~๘~
๒. นางวาสนา ปราบุตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
๓. นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๔. นางปรียานุช เพ็งที
โรงเรียนบ้านปลักแรด
กรรมการ
๕. นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
๓.๒.๒.๑๖ การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖
๑. ผศ.อนุพงษ์ กมุกะมกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๓. นายโสภา แก้วพรหม
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๔. นายออมทรัพย์ มูลหงษ์
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕. นายภานุพล มิ่งกลิ่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๗ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.อนุพงษ์ กมุกะมกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๓. นายโสภา แก้วพรหม
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๔. นายออมทรัพย์ มูลหงษ์
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕. นายภานุพล มิ่งกลิ่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๘ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.อนุพงษ์ กมุกะมกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๓. นายโสภา แก้วพรหม
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๔. นายออมทรัพย์ มูลหงษ์
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕. นายภานุพล มิ่งกลิ่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๑๙ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
๑. นายสมเกียรติ ไกรคงจิตร์ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางวาสนา จีนหวัน
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
กรรมการ
๓. นายอดิเรก น้อยพานิช
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการ
๔. นางสาวสิรินดา เจริญชอบ โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕. นายอภิชาติ เนียมหอม
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๒๐ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖
๑. นางศุภลักษณ์ ปู่ชึง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสุนันทา คาสีสังข์
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการ
๓. นายชนินทร์ เสมอพิทักษ์
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
กรรมการ
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๔. นายบรรหยัด อินสุวรรณ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๕. นายพีระ เมฆาจิรพล
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี)
๓.๒.๒.๒๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๔ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๕ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๗ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๘ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๒๙ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๓๐ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๓๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๓๒ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๓๓ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๓๔ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓.๒.๒.๓๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

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

~ ๑๑ ~
๓.๒.๒.๓๖ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๓๗ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒.๓๘ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.กมลธรรม เกือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๓. นายธิปไตย สุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ สนามการแขงขัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
๓.๓.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
ครูเชี่ยญชาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางปิยะมาศ เจริญชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางพรพิมล มุกสุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาปา
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๓.๓.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓.๓.๒.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
๑. นางอรดี มานักฆ้อง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๒. ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนจ่านกร้อง
๔. นายวุฒิศักดิ์ กาญจนาภา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. นางสาวอนุรักษ์ สุขเหมือน โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือพิษณุโลก
๖. ดร.ยุพิน ภูพวก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๗. นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
โรงเรียนจ่านกร้อง
๘. นางเนาวรัตน์ ประสงค์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~ ๑๒ ~
๙. นายภูริศ คงเนียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางอิสญาภา ธรรพรังษี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖
๑. นายขวัญ ตาใจ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๓. นางสาวปรินธร เอี่ยมสะอาด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๔. นายภัทรดร มั่นยุติธรรม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๕. รศ.ดร.สิริลักษณ์ ชัยจารัส
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๖. นางพันธ์ศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๗. นางสาวสายชล สุขโข
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๘. นางสาวพัชราพร มิญชรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๙. นางสาวจิราภา ยอดเพชร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓
๑. ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชือชวด ชัยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.คเชนทร์ แดงอุดม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ดร.ปรารถนา โลพิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๔. นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๕. นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖
๑. ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชือชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.คเชนทร์ แดงอุดม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ดร.ปรารถนา โลพิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๔. นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๕. นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓
๑. ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเดือนแรม แพ่งเกียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายนิกร พันธ์รุณ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางจารุวรรณ จงทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๓ ~
๓.๓.๒.๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖
๑. ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเดือนแรม แพ่งเกียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายนิกร พันธ์รุณ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางจารุวรรณ จงทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
๑. ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ผศ.ดร.อรรถกร ทองทา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๔. ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการ
๕. ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๘ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖
๑. ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ผศ.ดร.อรรถกร ทองทา มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๔. ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการ
๕. ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
๑. ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเดือนแรม แพ่งเกียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายนิกร พันธ์รุณ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางจารุวรรณ จงทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖
๑. ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเดือนแรม แพ่งเกียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายนิกร พันธ์รุณ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๕. นางจารุวรรณ จงทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๔ ~
๓.๔ สนามการแขงขัน โรงเรียนจ่านกร้อง
๓.๔.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
๒. นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรือง
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
๓. นางพรรณธนีย์ พงษ์ตระกูล
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
๔. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะ
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
๕. นางชนากานต์ สกุลหงษ์
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
๖. นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
๗. นายศุภฤกษ์ วังซ้าย
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
๘. นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
๙. นางรุ่งนภา ฝายทะจักร
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๔.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๔.๒.๑ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓
๑. นายปัญจพล สนสาย
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี)
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพงษ์ กล่าบุตร
โรงเรียนวัชรวิทยา (กาแพงเพชร)
กรรมการ
๓. นายวรวิช หล้าจังของ
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖
๑. นายเฉลิมพล บุญชู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี)
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญลักษณ์ เพ็ชรเอม
ครูอาวุโส
กรรมการ
๓. นายวรานนท์ คลังสีดา
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๓ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
๑. พระอาจารย์ทวีวงศ์ อติธัมโม วัดสุดสวาสดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางทศพร มูลหงษ์
ครูอาวุโส คศ.๔
กรรมการ
๓. นายกฤษฎากร สุจาคา
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๔ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
๑. พระอาจารย์คาพล คัมภีรญาณเมธี วัดจันทร์ตะวันออก
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญมี บุญวังแร่
ครูอาวุโส
กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์
โรงเรียนนครไทย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๕ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายปริญ สวนทองสุข ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม. เขต ๓๙ ประธานกรรมการ
๒. นายศิริพงษ์ โสวัณณะ ชมรมหนังน้อยพิษณุโลก
กรรมการ

~ ๑๕ ~
๓. นายสนาม เอกวิลัย
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๖ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖
๑. นายปริญ สวนทองสุข ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม. เขต ๓๙ ประธานกรรมการ
๒. นายศิริพงษ์ โสวัณณะ ชมรมหนังน้อยพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายสนาม เอกวิลัย
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๗ การประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖
๑. นายเรวัติ เพ็ชรเอม
ครูอาวุโส
ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา แตงไทย
เทศบาล ๕ (วัดพันปี)
กรรมการ
๓. นางสุธาทิพย์ พุดจันทร์
เทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๘ การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.๖
๑. นายเรวัติ เพ็ชรเอม
ครูอาวุโส
ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา แตงไทย
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี)
กรรมการ
๓. นางสุธาทิพย์ พุดจันทร์
โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๙ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
๑. นางแววดาว เลิกนุช
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายอาพล ลิมรุ่งยืนยง
ครูอาวุโส
กรรมการ
๓. นางรัตนา ด้วงทอง
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๐ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
๑. นางนงลักษณ์ พรหมหิตร
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางงามพันธุ์ ศรีวิทยา
โรงเรียนนาบัววิทยา
กรรมการ
๓. นายพิษณุ ยัญทิพย์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๑ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
๑. นายวยุกร เกตุน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประธานกรรมการ
๒. นางจินตนา คาบุง
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี)
กรรมการ
๓. นางสาวสุรีย์ สงบภัย
วัฒนธรรมจังหวัด บางระกา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๒ การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖
๑. ดร.สุพัตรา เจริญภักดีบดีรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. นางวราพร พรมสงฆ์
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี)
กรรมการ
๓. นางสาวธัญญพร มาบวบ
เจ้าหน้าที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๓ การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๖
๑. พระมหาอานนท์ เหลือบแล วัดสุดสวาสดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิ หมื่นสิน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
กรรมการ

~ ๑๖ ~
๓. พระครูสังฆรัตน์ ปรีชาวุฒิศาสตร์ วัดราชบูรณะ
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี)
๓.๔.๒.๑๔ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓
๑. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
ประธานกรรมการ
๒. นายพัฒนโรช เจริญยุทธ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ รองประธานกรรมการ
๓. นายอดิศร ภาโนชิต
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
กรรมการ
๔. นายอัศวิน โลหะการก
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๕. นายรุ่งชาย เย็นตา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมถ์ สพม. เขต ๓๔ กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๕ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖
๑. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
ประธานกรรมการ
๒. นายพัฒนโรช เจริญยุทธ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ รองประธานกรรมการ
๓. นายอดิศร ภาโนชิต
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
กรรมการ
๔. นายอัศวิน โลหะการก
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๕. นายรุ่งชาย เย็นตา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมถ์ สพม. เขต ๓๔ กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๖ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖
๑. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
ประธานกรรมการ
๒. นายพัฒนโรช เจริญยุทธ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ รองประธานกรรมการ
๓. นายอดิศร ภาโนชิต
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
กรรมการ
๔. นายอัศวิน โลหะการก
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๕. นายรุ่งชาย เย็นตา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมถ์ สพม. เขต ๓๔ กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๗ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖
๑. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจา
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
ประธานกรรมการ
๒. นายพัฒนโรช เจริญยุทธ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ รองประธานกรรมการ
๓. นายอดิศร ภาโนชิต
โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต ๒๑
กรรมการ
๔. นายอัศวิน โลหะการก
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๕. นายรุ่งชาย เย็นตา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมถ์ สพม. เขต ๓๔ กรรมการและเลขานุการ
กลุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๒.๑๘ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓
๑. นายชูชีพ สุวรรณพร
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรม
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสายครีม กลมพุก
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
กรรมการ
๔. นายสมควร จันทะคุณ
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
กรรมการ

~ ๑๗ ~
๕. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๑๙ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖
๑. นายรัตน์ เกตุจันทร์
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นายทัน จันทร์คุ้ม
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
รองประธานกรรมการ
๓. นายบุญลือ โพธิ์ขา
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
กรรมการ
๔. นายปรารมย์ ทองบุรี
สมาคมสโมสรลูกเสือฯ
กรรมการ
๕. นายสมภพ ประเสริฐ
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒๐ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๖
๑. นายรัตน์ เกตุจันทร์
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ์เทพ ทองคาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๙
รองประธานกรรมการ
๓. นางโชติกา กุลจู
นักวิชาการ สพม. เขต ๓๙
กรรมการ
๔. นางแน่งน้อย มาเนียม
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒๑ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๑-ม.๓
๑. นางนรี สุทธายศ
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางจุฑาทิพย์ ยงพานิช
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายเสรี วุฒิศรีเสถียรกุล
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒๒ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๔-ม.๖
๑. นางนรี สุทธายศ
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางจุฑาทิพย์ ยงพานิช
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายเสรี วุฒิศรีเสถียรกุล
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒๓ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓
๑. นางนวลลักษณ์ พุ่มน้อย
โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางประภาวดี ปราณี
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางเปรมปราณี เทียบตา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางพิสมัย โทนแจ้ง
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕. นายปณิธิ ภูศรีเทศ
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางสาวเจนจิรา เอี่ยมอ่อน โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒๔ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖
๑. นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๒. นางผานิต คณะเกษม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รองประธานกรรมการ
๓. นางนิตยา เอี่ยมทองอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางศิริวรรณ กี่ดารงกูล
โรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๘ ~
๓.๔.๒.๒๕ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓
๑. นางกิติยา เตชะวรรณวุฒิ
โรงเรียนจ่านกร้อง
๒. นางสุวิมล นุ่มเมือง
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
๓. นางสุนทรี เซี่ยงว่อง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๓.๔.๒.๒๖ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖
๑. นางกิติยา เตชะวรรณวุฒิ
โรงเรียนจ่านกร้อง
๒. นางสุวิมล นุ่มเมือง
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
๓. นางสุนทรี เซี่ยงว่อง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๕ สนามการแขงขัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๓.๕.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประธานกรรมการ
๒. นางปนัดดา ชัยชราแสง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
๓. นายวิเชียร เซี่ยงว่อง
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๔. นางสาวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๕. นายสมบัติ วัฒนากูล
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๖. นางปนัดดา ชัยชราแสง
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๗. นางสาวโสภิดา แดงเรือง
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๘. นางสาวขนิษฐา เอมห้อง
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๙. นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมพิษณุวงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๑๐. นางสาวสุทธิรักษ์ แสงนวล
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๑๑. นางปฐมาภรณ์ ซ่งโนนรัก
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
๑๒. นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป์)
๓.๕.๒.๑ การแข่งขันรายการศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒ การแข่งขันรายการศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔ – ม.๖
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

~ ๑๙ ~
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๓ การแข่งขันรายการวาดภาพระบายสี ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๔ การแข่งขันรายการวาดภาพระบายสี ม.๔ – ม.๖
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๕ การแข่งขันรายการเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๖ การแข่งขันรายการเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๗ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๘ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๔ – ม.๖
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๙ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๐ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

~ ๒๐ ~
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๔ – ม.๖
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๒ การแข่งขันประติมากรรม ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๓ การแข่งขันประติมากรรม ม.๑ – ม.๓
๑. นายฐิติ สมบูรณ์อเนก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ผศ.สมหมาย มาอ่อน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี)
๓.๕.๒.๑๔ การแข่งขันรายการเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๕ การแข่งขันรายการเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๖ การแข่งขันรายการเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๗ การแข่งขันรายการเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๘ การแข่งขันรายการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

~ ๒๑ ~
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๑๙ การแข่งขันรายการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๐ การแข่งขันรายการเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๑ การแข่งขันรายการเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๒ การแข่งขันรายการเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๓ การแข่งขันรายการเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๔ การแข่งขันรายการเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๕ การแข่งขันรายการเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๕.๒.๒๖ การแข่งขันรายการเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

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

~ ๒๒ ~
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒.๒๗ การแข่งขันรายการขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓
๑. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒.๒๘ การแข่งขันรายการการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖
๑. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒.๒๙ การแข่งขันรายการวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑-ม.๖
๑. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๓. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒.๓๐ การแข่งขันรายการวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒.๓๑ การแข่งขันรายการวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.๑-ม.๖
๑. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๒.๓๒ การแข่งขันรายการวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖
๑. ดร.อานาจ บุญอนนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีบงกช เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
๓. ดร.ณัฎฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป์)
๓.๕.๒.๓๓ การแข่งขันรายการราวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประธานกรรมการ
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๓ ~
๓.๕.๒.๓๔ การแข่งขันรายการราวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๓๕ การแข่งขันรายการระบามาตรฐาน ม.๑-ม.๓
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๓๖ การแข่งขันรายการระบามาตรฐาน ม.๔-ม.๖
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๓๗ การแข่งขันรายการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๓๘ การแข่งขันรายการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๓๙ การแข่งขันรายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๔๐ การแข่งขันรายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๓.๕.๒.๔๑ การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา

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

~ ๒๔ ~
๓.๕.๒.๔๒ การแข่งขันมายากล ม.๑-ม.๖
๑. นายอโนทัย ส้มอ่า
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๒. นางนิภารัตน์ กาญจนโชติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๓. นางชไมพร ขาทวี
โรงเรียนบ้านแม่ระกา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๖ สนามการแขงขัน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๓.๖.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นายนุกูล อ่าอ่วม
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นายนคเรศ นิลวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม รองประธานกรรมการ
๓. นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม รองประธานกรรมการ
๔. นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๕. นางนิศาชล ทุ่งโพธิ์แดง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
๖. นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๗. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร
ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๘. นางธัญชนก มีพยุง
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓.๖.๒.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑ - ม.๓
๑. นางนฤมล แก้วแกมแข
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Evan Gibbs
โรงเรียนบ้านยางเมือง
กรรมการ
๓. นายธราธร สุขะอาคม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔ - ม.๖
๑. นางนฤมล แก้วแกมแข
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Evan Gibbs
โรงเรียนบ้านยางเมือง
กรรมการ
๓. นายธราธร สุขะอาคม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาววีรญา เมฆกระจาย โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
๒. นางจิรภา อินทรขาว
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
๓. Mrs.April Joy Amparo Babael โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๔ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาววีรญา เมฆกระจาย โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
๒. นางจิรภา อินทรขาว
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ

~ ๒๕ ~
๓. Mrs.April Joy Amparo Babael โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๕ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑ - ม.๓
๑. นางนงนุช วิริยานุกูล
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Juan Carlo Donato Antonio โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.James Matcla Cunete Matcla Cunete โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๖ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๔ - ม.๖
๑. นางนงนุช วิริยานุกูล
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Juan Carlo Donato Antonio โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.James Matcla Cunete Matcla Cunete โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๗ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
๔. Mr.Jade Oliver N.Dabon โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Mr.Jigg T.Paradero
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
ที่ปรึกษา
๓.๖.๒.๘ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวธันยพร ไคร้วงศ์เรือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
๔. Mr.Jade Oliver N.Dabon
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Mr.Jigg T.Paradero
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
ที่ปรึกษา
๓.๖.๒.๙ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑ - ม.๓
๑. ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ชนัญญา พวงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.Yang Bo
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๑๐ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔ - ม.๖
๑. ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ชนัญญา พวงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.Yang Bo
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๑๑ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
โรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ

~ ๒๖ ~
๓. Ms.Ayano Kawamura
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๔. Ms.Akino Minato
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Ms.Sakura Imamura
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ปรึกษา
๓.๖.๒.๑๒ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
โรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๓. Ms.Ayano Kawamura
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๔. Ms.Akino Minato
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Ms.Sakura Imamura
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ปรึกษา
๓.๖.๒.๑๓ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔ - ม.๖
๑. นายศาศวัต โมราสุข
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. Miss Kim Yi Seul
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๑๔ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.๔ - ม.๖
๑. นางศรุดา พุ่มชม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Charly Longue
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๑๕ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.๔ - ม.๖
๑. ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.Tan Zhengrong
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๑๖ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
โรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๓. Ms.Ayano Kawamura
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๔. Ms.Akino Minato
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Ms.Sakura Imamura
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่ปรึกษา
๓.๖.๒.๑๗ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.๔ - ม.๖
๑. นายศาศวัต โมราสุข
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. Miss Kim Yi Seul
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ

~ ๒๗ ~
๓.๖.๒.๑๘ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.๔ - ม.๖
๑. นางศรุดา พุ่มชม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Charly Longue
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๑๙ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔ - ม.๖
๑. ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.Tan Zhengrong
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๐ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
โรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๓. Ms.Ayano Kawamura
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๔. Ms.Akino Minato
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Ms.Sakura Imamura
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่ปรึกษา
๓.๖.๒.๒๑ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.๔ - ม.๖
๑. นางศรุดา พุ่มชม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Charly Longue
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๒ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.๔ - ม.๖
๑. นายศาศวัต โมราสุข
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. Miss Kim Yi Seul
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๓ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔ - ม.๖
๑. ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ชนัญญา พวงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
๓. Mr.Yang Bo
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๔ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Kentaro Okada
โรงเรียนนครไทย
รองประธานกรรมการ
๓. Ms.Ayano Kawamura
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
๔. Ms.Akino Minato
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
๕. Ms.Sakura Imamura
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ที่ปรึกษา

~ ๒๘ ~
๓.๖.๒.๒๕ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.๔ - ม.๖
๑. นายศาศวัต โมราสุข
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. Miss Kim Yi Seul
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๖ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑ - ม.๓
๑. นายอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางนิชาภา พุ่มทอง
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๗ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวถวิกา ไรวงศ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ ม่วงศรีเมืองดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๓.๖.๒.๒๘ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑ - ม.๓
๑. นายอายุวัฒน์ ทองนวม
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.กพ.๑
ประธานกรรมการ
๒. นางขวัญชนก แสงท่านั่ง
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.กพ.๑
กรรมการ
๓. นางนริสลา ทองคา
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.๔๑ กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๒๙ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑ - ม.๓
๑. นายสรยุทธ ปั้นฉาย
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายพีรดนย์ จัตุรัส
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการ
๓. นายยศธร ธราฤทธิ์
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๐ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓
๑. นางเพ็ญนภา ทองนวม
โรงเรียนบ้านไทรดงยัง สพป.พล.๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ
โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป.พล.๒
กรรมการ
๓. นายชลธี แสวงทอง
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๑ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นางเพ็ญนภา ทองนวม
โรงเรียนบ้านไทรดงยัง สพป.พล.๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ
โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป.พล.๒
กรรมการ
๓. นายชลธี แสวงทอง
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๒ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓
๑. นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ

~ ๒๙ ~
๓. นายร่มไทร ไมตระรัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๓ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
กรรมการ
๓. นายร่มไทร ไมตระรัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๔ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.๔ - ม.๖
๑. นางภัทรพร วงศ์ใหญ่
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงไกร ศรีเจริญ
โรงเรียนหนองพระพิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพนิดา ทองคา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๕ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพงษ์ นวลด่อน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายเจษฎากร มากรื่น
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๓. นายเจษฎา แสงจันทร์
โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พล.๑ กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๖ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑ - ม.๓
๑. นายวินัย ทาบาง
โรงเรียนวัดบึงลา สพป.พล.๒
ประธานกรรมการ
๒. นายณฐวัฒน์ ม่วงทอง
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พล.๑
กรรมการ
๓. นางนิรันตรี อาจเอือ
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม.๔๑ กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๗ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔ - ม.๖
๑. นายเจษฎากร มากรื่น
โรงเรียนดอนทองวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
กรรมการ
๓. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๘ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นายวชิระ ลิมศรีประพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. นางชลธิชา วรภู
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายเอกกมล เรืองเดช
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๓๙ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑ - ม.๓
๑. นายสมศักดิ์ ลิมคงงาม
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกิติศักดิ์ ปัญโญ
โรงเรียนบ้านนาจวง สพป.พล.๓
กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๔๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นายสมศักดิ์ ลิมคงงาม
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกิติศักดิ์ ปัญโญ
โรงเรียนบ้านนาจวง สพป.พล.๓
กรรมการ

~ ๓๐ ~
๓. นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
๓.๖.๒.๔๑ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ - ม.๖
๑. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป.พล.๑
๒. นายสิทธิพงษ์ กุลทอง
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
๓. นายวรวุฒิ มะลิวงษ์
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
๓.๖.๒.๔๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑ - ม.๓
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๓ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔ - ม.๖
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๔ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑ - ม.๓
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๕ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔ - ม.๖
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
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~ ๓๑ ~
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๖ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑ - ม.๓
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๗ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔ - ม.๖
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๘ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑ - ม.๓
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๓.๖.๒.๔๙ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔ - ม.๖
๑. นายพีระชัย อากาศวิภาค
ข้าราชการบานาญ สพป.พล.๑
๒. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๓. นายวิษณุ อ้นบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๔. นายปฏิณ นาคทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.๓๘
๕. นายวัลลภ พนัสขาว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
๖. นายนันทชัย พวงทอง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พล.๑
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~ ๓๒ ~
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
๓.๖.๒.๕๐ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓
๑. นายชาติ เจริญชัย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ อมรประภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
กรรมการ
๕. นางฐิติพร แม่งมา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๕๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓
๑. นายชาติ เจริญชัย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ อมรประภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
กรรมการ
๕. นางฐิติพร แม่งมา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๒.๕๒ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.๔ - ม.๖
๑. นายชาติ เจริญชัย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ อมรประภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
โรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
กรรมการ
๕. นางฐิติพร แม่งมา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ สนามการแขงขัน โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
๓.๗.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฏฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางดาราวรรณ เปรมปรีด์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวการเกด วชิรัคกุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๗.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
๓.๗.๒.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
๑. ว่าที่ร้อยตรีเราะ เทียมเมฆ โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
๒. นายธนชัย เกตุเทียน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

~ ๓๓ ~
๓. นางสาวยุพิน จิตรกาเนิด
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๒ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖
๑. ว่าที่ร้อยตรีเราะ เทียมเมฆ โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายธนชัย เกตุเทียน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวยุพิน จิตรกาเนิด
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๓ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓
๑. ว่าที่ร้อยตรีเราะ เทียมเมฆ โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายธนชัย เกตุเทียน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวยุพิน จิตรกาเหนิด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๔ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖
๑. ว่าที่ร้อยตรีเราะ เทียมเมฆ โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายธนชัย เกตุเทียน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวยุพิน จิตรกาเหนิด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๕ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางอโณฌา บุญโสภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายอานาจ ชื่นแสงมอญ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๖ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางอโณฌา บุญโสภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายอานาจ ชื่นแสงมอญ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๗ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวสมพร ฉันทโชติ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางณัฐิดา สุทธา
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๓. นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๘ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวสมพร ฉันทโชติ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางณัฐิดา สุทธา
โรงเรียนดอนทองวิทยา
กรรมการ
๓. นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๙ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓
๑. นายสายัณต์ แพนคร
โรงเรียนชุมแสงคราม อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
๒. นางวรรณเพ็ญ เชือสิงห์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ

~ ๓๔ ~
๓. นายประสงค์ ศิริธร
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๐ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖
๑. นายสายัณต์ แพนคร
โรงเรียนชุมแสงคราม อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
๒. นางวรรณเพ็ญ เชือสิงห์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายประสงค์ ศิริธร
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๑ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓
๑. นางจารุวรรณ เดชคุ้ม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางนิ่มนวล ไชยสิทธ์
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
กรรมการ
๓. นางประพิณมาศ ศรีผุย
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๒ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖
๑. นางจารุวรรณ เดชคุ้ม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางนิ่มนวล ไชยสิทธ์
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
กรรมการ
๓. นางประพิณมาศ ศรีผุย
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๓ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓
๑. นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ สาดอ่า
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุรชัย คุดช่วง
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๔ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓
๑. นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ สาดอ่า
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุรชัย คุดช่วง
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๕ การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓
๑. นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ สาดอ่า
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุรชัย คุดช่วง
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๖ การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖
๑. นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ สาดอ่า
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุรชัย คุดช่วง
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๗ การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางอโณฌา บุญโสภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ

~ ๓๕ ~
๓. นายอานาจ ชื่นแสงมอญ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๒.๑๘ การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานกรรมการ
๒. นางอโณฌา บุญโสภา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
๓. นายอานาจ ชื่นแสงมอญ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ สนามการแขงขัน โรงเรียนดอนทองวิทยา
๓.๘.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา
๒. นายโสภา แกวพรหม
ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา
๓. นายวิเชียร ทองพลับ
ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา
๔. นางณัฐิดา สุทธา
ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา
๕. นางวลัยรัก อินทรสุวรรณ
ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา
๖. นายสวัสดิ์ วงศสอน
ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา

ประธารกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๘.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
๓.๘.๒.๑ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.๑-ม.๓
๑. สิบเอกกตธนา วาสนจิตต์
มณฑลทหารบก ๓๙
ประธานกรรมการ
๒. นายนันทชัย พวงทวง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๒.๒ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.๔-ม.๖
๑. สิบเอกกตธนา วาสนจิตต์
มณฑลทหารบก ๓๙
ประธานกรรมการ
๒. นายนันทชัย พวงทวง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ สนามการแขงขัน โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
๓.๙.๑ ผูประสานงานการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียน
๑. นายชาญยุทธ ลูกพลับ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา ประธานกรรมการ
๒ พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา รองประธานกรรมการ
๓. นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง
ครูโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการ
๔. นางอทิตญา น้อยนาใส
ครูโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการ
๕. นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์
ครูโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

~ ๓๖ ~
๓.๙.๒ คณะกรรมการตัดสิน
กลุมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) ภาษาไทย
๓.๙.๒.๑ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (ม.๑- ม.๓)
๑. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการ
๓. นางสาวจิตรลดา ศักดิ์นิติจารุชัย
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
กลุมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) ศิลปะ
๓.๙.๒.๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (ม.๑- ม.๓)
๑. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นางนฤชล มันตะสูตร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
กลุมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๙.๒.๓. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑- ม.๖)
๑. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุฑาพร เป้าโทน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๓.๙.๒.๔ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (ม.๑- ม.๖)
๑. นางสาวชลธิชา เปรมปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
๒. นายยงยุทธ์ จันทร์เครือยิม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทาบัตรประจาตัวและเกียรติบัตร จัดทาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย
๔.๑ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๔.๒ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
๔.๓ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
๔.๔ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๔.๕ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง
๔.๖ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
๔.๗ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔.๘ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
๑. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๒. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
๓. โรงเรียนจ่านกร้อง
๔. โรงเรียนดอนทองวิทยา

~ ๓๗ ~
๔.๙ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔.๑๐ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๔.๑๑ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. โรงเรียนจ่านกร้อง
๒. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
๔.๑๒ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๔.๑๓ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๔.๑๕ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
๔.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) โรงเรียนบางระกาวิทยาศึกษา
โดยแต่ละศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือศูนย์การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานดังกล่าว
มีหน้าที่
๑) รับรายงานการลงทะเบียน บันทึกผลการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ แสดงผลการแข่งขันภายในบริเวณการจัดงาน
๒) การจัดทาบัตรประจาตัวและเกียรติบัตร
๓) จัดทาสูจิบัตรการแข่งขัน และแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบ
๔) จัดทาคาสั่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เสนอสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๕) จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ใบแจ้งผลการตัดสิน แบบประเมินต่าง ๆ
๖) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมการประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานการประกวดแข่งขัน
๕.๑ นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรือง
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางพรรณธนีย์ พงษ์ตระกูล ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๔ นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะ
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๕ นางสาวกัลยาณี รจิตรังสรรค์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๖ นางชนากานต์ สกุลหงษ์
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๗ นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๘ นายศุภฤกษ์ วังซ้าย
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๙ นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการ
๕.๑๐ นางรุ่งนภา ฝายทะจักร
ครูโรงเรียนจ่านกร้อง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน และรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ

~ ๓๘ ~
ทั งนี ให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เต็ ม ก าลั ง ความสามารถ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก าหนด มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทางราชการ และรายงานผลการด าเนิ น งานไปยั ง
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เมื่อดาเนินการเสร็จสิน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุชน วิเชียรสรรค์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

