
แจ้งเพ่ิมเติมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

วันท่ี 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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1. สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน    

1  โรงเรียนเซนนิโกลาส  
              การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3 
       Intel Pentium (R)CPU G2010 @2.8 GHz 
       RAM 4.00 GB  
                    DVD – RW 

              Windows 7  Office 2013 

2. โรงเรียนจ่าการบุญ 
              การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 
              การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-3 
              การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 
              การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 
              ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 
       All in one 
       Intel Core i5 3330s 
       DDR 3   4 GBytes  
       DVD – RW 
       Windows 7 Ultimate 32 bit 
       Microrosoft  Office 2007 
3. โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม  
              การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 
              การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
        AMD Athlon II * 2 255 3.10 GHz 
        RAM 2.00 GB  
             DVD – RW 
        Windows 7  Office 2010 

 



           4. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
                       การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ(Presentation) ป.4 - ป.6 
                       การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1 - ม.3 (5 ชม) 
             CPU 2.8 GHz 
                      DVD – RW 
             RAM 2.00 GB  
            Windows 7  Office 2010 
           5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
                       การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (5ชม) 
                       การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 (5ชม) 
                                Intel (R) Core(M) i3 CPU @ 3.07 GHz 
                  RAM 2.00 GB  
                                DVD – RW 
                 Windows 7  Office 2013 

2.  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1- 3 (ขยายโอกาส) 
               แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 5 เล่ม  
ส่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนวันแข่งขัน 2 สัปดาห์ หากพ้นก าหนดคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนน 
ตามความเหมาะสมโดยส่งมาที่  
             นายนิพนธ์  ศิริสานต์   
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
                        ถนนพุทธบูชา  อ าเภอเมือง 
                        จังหวัดพิษณุโลก   65000   
                               โทรศัพท์ 0814752382 
                       ภายในวันท่ี ๒ ธันวาคม 2558   
3.  เรียนเชิญประชุม 
    - วันที่ 8 ธันวาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
ทุกกิจกรรม และประธาน รองประธาน เลขานุการ  สถานที่แข่งขัน  จ านวน 5 แห่ง ณ โรงเรียนจ่าการบุญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 09.00 น. ตามรายชื่อแนบท้าย (หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง) 
    

 

 



รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก  

วันท่ี 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ประชุมในวันท่ี 8 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.00 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
   1 นายประสบสุข  ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พล.1  

2 นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
3 นายสุรินทร์  ม่ันประสงค์ ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก  
4 นายศิลา รินศิริ ผอ.รร.จ่าการบุญ  
5 นายสุนทร สมศรี ผอ.รร.วัดศรีวิสุทธาราม  
6 นายชาญ  เพ่ิมไทย รอง ผอ.รร.เซนนิโกสาส  
คณะกรรมการด าเนินงาน    
7 นายนิพนธ์  ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์  
8 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์  
9 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์  
10 นายอนันต์  แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์  
11 ว่าที่ รต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์  
12 นายชายน้อย จันทน์เทศ ผอ.กลุ่ม ITEC  
13 นางสาวรัตนา จันทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคล  
14 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคล   
15 นายพัฒนศักด์ิ  สุมาธิธรรม รอง ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   
16 ว่าที่รต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม รอง ผอ.รร.อนุบาลพิษณุโลก   
17 นางรัดดา สนิทภิรมย์ รอง ผอ.รร.วัดศรีวิสุทธาราม 
18   นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน               รอง ผอ.รร.จ่าการบุญ 
19 นายปรเมศวร์  ศรีปา ครู รร.อนุบาลพิษณุโลก   
20 นายมงคล ม่วงน้อย ครู รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   
21 นายผดุงกิจ  พ่วงเฟ่ือง ครู รร.จ่าการบุญ   
22 นายบุญชอบ อินทโชติ ครู รร.วัดศรีวิสุทธาราม  
23 นายเกียรติศักด์ิ  ดวงสันติสุข ครู รร.เซนนิโกลาส 

 24   นายกิตตินัยน์ สุวรรณวัจน์  สพป.พล.1 
 25   นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์         สพป.พล.1 
 26   นางสาวสิรินารถ คุ้มแสงเทียน        สพป.พล.1 
 27   นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย                  สพป.พล.1 
  
  
   



รายชื่อคณะกรรมการกิจกรรมคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๕ 
(กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์) 

ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ประชุมในวันท่ี 8 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.00 ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ท่ี รายการ รายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ ต าแหน่ง 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
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การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ป.1 - ป.3 
  
  
  
 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน า 
เสนอ(Presentation)  
ป.4 - ป.6 
  
  
  
  
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-6 
  
  
 
 
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ม.1-3 
  
  
  
 
 
 

 

น.ส.นิตยา พันธ์จันทร์ 
นางพิศมัย  ทาวัน 
นายอดุลย์ ยิ่งธนาทร  
นางวรรธนา ทองมี 
นางสาวรัตนา บุญโญปกรณ์ 
นางวิไล อหันตะ 

  
นายนิพัฒน์ ยอดสุวรรณ 
นางสาวกรพิน วัฒนศิริ 
นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา 
น.ส.สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก 
นายเชาวลิต  ลือนิคม 
น.ส.ฐานิดา สุริยวงศ์ชัย 
  
นายไมตรี นาคประสิทธ์  
นายสวัสด์ิ  ไชยวุฒิ  
นายภานุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ 
นายเจษฎา แสงจันทร์  
นางถวิล  ต๊ะวัน  
นายธานี ทองดี 
 
นายประทีป สุ่มสุข 
นายภูมิ ชาญประเทศ 
นายสุรศักด์ิ ใบสุขันธ์ 
นางสาวกันตินันทน์ โภคินอธิษฐ์ 
นายพิสุทธ์ิสวัสด์ิ คงกรุด  
นายสุระศักด์ิ  ราชเหลา 
น.ส.อิสรีย์ หอมสิงห์ทอง 
  
 
 
 

ครู รร.วัดปรือกระเทียม สพป.พิษณุโลก.1 
ครู ร.ร.บ้านเจริญผล สพป.พิษณุโลก.2 
ครู รร.ชุมชนวัดย่านขาด สพป.พิษณุโลก.3 
ครู รร.บ้านทุ่งมหาชัย สพป.ก าแพงเพชร. 1 
ครู รร.วัดธงไทยราม สพป.พิจิตร.2 
ครู รร.บ้านโป่งมอญ สพป.เชียงราย.2 

  
ผอ.รร.บ้านไร่ใหม่ สพป.ก าแพงเพชร. 2 
ครู รร.บ้านเกาะรากเสียด สพป.ก าแพงเพชร.1 
ครู ร.ร.บ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)สพป.ชร.3 
ครู รร.วัดดงโคกขาม สพป.พิษณุโลก 1 
ครู ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร สพป.พิษณุโลก 2  
ครู รร.บ้านท่าสะแก สพป.พิษณุโลก.3 
  
ครู รร.บ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก.1 
ครู รร.ทองทิพย์วิทยา สพป.ล าปาง.2 
ครู สพป.เชียงราย 4 
ครู รร.วัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก.1 
ครู รร.วัดโคกสลุด สพป.พิษณุโลก.2 
ครู รร.ศึกษากุลบุตร สพป.พิษณุโลก.3 
 
ครู รร.วัดบ้านธิ สพป.ล าพูน.1 
ครู รร.บ้านห้วยม่วง สพป.ตาก.2 
ครู รร.วัดสันคะยอม สพป.ล าพูน.1 
ครู รร.วัดช่างเค่ียน สพป.เชียงใหม่. 1 
ครู รร.วัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก.1 
ครู รร.บ้านแก่งจูงนาง สพป.พิษณุโลก.2  
ครู รร.บ้านห้วยทรายเหนือ สพป.พิษณุโลก.3 
  
 
 
 



ท่ี รายการ รายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ ต าแหน่ง 
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การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่น (2D Animation) 
ม.1 - ม.3 (5 ชม) 
  
  
 
  
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.1-3 
  
  
  
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ป.4-6 (5ชม 
  
  
  
  
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 (5 ชม 
  
  
  
  
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท  
Web Editor ป.4-6 
  
  

 

นายรุ่ง  อุดมศิริ 
นายนรินทร์ ค าออน 
นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง 
นายค ารณ  เกิดทุ้ย 
นายวิเชียร เชื้อจีน  
น.ส.กันตา กรีมสูงเนิน 
  
นายอุทัย ชังชั่ว 
นายจิระศักด์ิ สิงห์ทอง 
นายโยบ เทพดวงแก้ว 
นายอนุรักษ์ แย้มวัตร  
นายพิชัย  สุขชัย 
นางศศิมา อูปทอง 
  
นายณรงค์ศักด์ิ โพธิ์อ่อง 
นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม 
นายพิทักษ์ชล ค าอ้าย 
นางสาวพรพิมล โพธิ์ศรี 
นางสาวปณิดา แจ้งโถ 
นายชูศักด์ิ ส่งแจ้ง  
 
นายวุฒิชัย โลนันท์ 
นางสาวพนิดา ศักด์ิศรี 
นายเชษฐา ฝั้นเมา 
นายปรเมศวร์ ศรีปา  
นายปวริศร ฉัตรศรีสุวรรณ 
น.ส.ต้องฤทัย  นิ่มกลัด  
  
นายรัตนศักด์ิ เขื่อนธนะ 
นายยุทธนา ปาดี  
นางขนิษฐา กาต้ัง 
นายสุธี พาทีทิน 
นายพิริยะ ตระกูลสว่าง 
นายสุทัศน์  เทียมกีรกุล 
นางอุษณีย์ อรรคสูรย์ 
 

 

ผอ.รร.วัดบ้านมะเกลือ สพป,นครสวรรค์.1 
ครู รร.บ้านหนองปลาสะวาย สพป.ส าพูน 2 
ครู รร.บ้านเมืองก้ึด สพป.เชียงใหม่. 2 
ครู รร.บ้านหนองไผ่ สพป.พิษณุโลก.1 
ครู รร.บ้านม่วงหอม สพป.พิษณุโลก.2 
ครู รร.วัดน้ าคบ สพป.พิษณุโลก.3 
  
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์.2 
ครู รร.บ้านใหม่โพธิ์ทองสพป.สุโขทัย.1 
ครู สพป.เชียงใหม่ 3 
ครู รร.วัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก.1 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองดู่ สพป.พิษณุโลก.2 
ครู รร.วัดคลองมะเกลือ สพป.พิษณุโลก.3 
  
ศน.สพป.เพชรบูรณ์. 3 
ครู รร.บ้านวังลึก สพป.สุโขทัย. 2 
พนักงานราชการรร.บ้านสามหลัง สพป.ชม.4 
ครูธุรการรร.วัดจุฬามณี สพป.พิษณุโลก.1 
ครู ร.ร.บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก.2 
ครู รร.บ้านร่มเกล้า สพป.พิษณุโลก.3 
  
ครู รร.บ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน.1 
ครู รร.หมู่5สามัคคี สพป.อุตรดิตถ์. 1 
ครู รร.บ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่.5 
ครู รร.อนุบาลพล. สพป.พิษณุโลก.1 
ครู รร.บ้านนาพราน สพป.พิษณุโลก.2 
ครู รร.วัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก.3 
 
ครู รร.บ้านไร่ สพป.น่าน 2 
ครู รร.บ้านหนองหิน สพป.อุตรดิตถ์.2 
ครู รร.บ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่.6 
ครู รร.ชุมชนหนุนเหนือ สพป.แพร่.1 
ครู รร.จ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก.1 
ครู ร.ร.บ้านหินประกาย สพป.พิษณุโลก. 2 
ครู รร.ชุมชน8ราชฎร์อุทิศพิทยาสพป.พิษณุโลก.3 
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 การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-3 
  
  
  
  
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage  
ประเภท CMS ม.1-3 
  
  
  
  
  
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ 
ม.1-3 
  
  
  
  
  

 นายบุญเรียบ มองมูล 
นายสมโภช พิณทอง 
นางแสงสุรี  สินธุเดช 
นายอิสรพงศ์ ทองอ่ืม 
นายชัยยัน ยี่ค้ิว 
น.ส.สุชาวิณี คลองตะเคียน 
  
นายอรุณ ร่มแก้ว 
นายภานุวัฒน์ คลังสิน 
นายชาญณรงค์ บุญเรือง  
นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ 
นายมนตรี ชัยชราแสง  
นางสุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันต์ุ 
นายส าเนา ยาสุด 
  
นายประกอบ สูตรอุดม 
นางกัญจนา มีศิริ  
นายดีลาภ ปราบสงบ 
นายสมคิด ศรีธร 
นายทวนชัย สว่างใจธรรม 
นายนเรศวร์  เศรษฐสิงห์   
นายคงเดช จันทร์ศรีงาม 
  

ศน.สพป.พะเยา 1 
ครูรร.บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่๑๑๗ สพป.อุทัยฯ.๑ 
ครูรร.บ้าน กม2 สพป.เพชรบูรณ์. 1 
ครูรร.นิคม 4 สพป.พิษณุโลก.1 
ครูร.ร.วัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก.2 
ครูรร.บ้านถ้ าพริก สพป.พิษณุโลก. 3 
  
ครู รร.เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)สพป.พย.2 
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยบง สพป.อุทัยธานี ๒ 
ครู ร.ร.บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป.เพชรบูรณ์ ๒ 
ครู รร.ทุ่งคาวิทยา สพป.ล าปาง 3 
ครู รร.วัดบึงพระ สพป.พิษณุโลก 1 
ครู   ร.ร.ห้วยพลู สพป.พิษณุโลก 2 
ครู รร.บ้านป่าสัก สพป.พิษณุโลก 3 
  
ครู รร.บ้านหนองขาว สพป.พิจิตร.1 
ครู รร.ชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ 3 
ครู รร.บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)สพป.แพร่.1 
ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน.2 
ครู รร.บางระก า สพป.พิษณุโลก.1 
ผอ.ร.ร.บ้านแม่เทียบ สพป.พิษณุโลก. 2      
ครู รร.วัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก.3 
 

    
 
 


