๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
ที่ ๕๑๓ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
(พิษณุโลก ๓)
....................................................................................
ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อนุมัติในหลักกำรให้ จัดงำนศิล ปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียน ได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระ สร้ำงสรรค์
และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ นั้ น สำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙ จึงกำหนดให้มีกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
(พิษณุโลก ๓) ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน
ในระดับภำคต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ และบรรลุ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนด
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙ (พิษณุโลก ๓)
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นำยกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
๑.๒ นำยสุชน
วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
๑.๓ นำยวันชำติ อ่วมแจง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยอมร
อ่อนสี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒.๒ นำยบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๒.๓ นำยเสน่ห์
เทศนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๒.๔ นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
๒.๕ นำยชำลี
ดำยี่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
๒.๖ นำยนิสิต
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๒.๗ ว่ำที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
๒.๘ นำยศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงประคำพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒

๒.๙ จ.ส.อ.ประมวล
๒.๑๐ นำงภคพร
๒.๑๑ นำยนวพงศ์
๒.๑๒ นำยไพรัตน์

วันมี
สีกำ
ดวงอุปะ
กลิ่นทับ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
(.../๒.๑๓ นำยวิษณุ...)
๒.๑๓ นำยวิษณุ
โพธิ์ใจ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
๒.๑๔ นำยวิทูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
กรรมกำร
๒.๑๕ นำยปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม
กรรมกำร
๒.๑๖ นำยอำนำจ รักประกิจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
กรรมกำร
๒.๑๗ นำยมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๒.๑๘ นำยปพลเดช ทศวิภำค
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๒.๑๙ นำยกฤษฎำ พรหมอินทร์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๒.๒๐ นำงหัทยำ นุกอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒๑ นำยณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๒๒ นำงมยุรี
เซนักค้ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแล อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน หำกมีปัญหำอุปสรรค
ให้ดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด
๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
๓.๑ นำงหัทยำ
นุกอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
๓.๒ นำยณรงค์
สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๓ นำงสุมำลี
นนท์นำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๔ นำงเบญญำภำ แสนเมือง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๕ นำงกุลยำดำ เปลี่ยนขำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๖ นำงกรรณิกำร์ สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๗ นำงอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุข
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๘ นำงสำวปิยะนุช เดชพงษ์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๙ ส.อ.ยรรยง
ชำยโสภำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓.๑๐ นำงวิไล
มีพยุง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. กองอำนวยกำรประสำนกำรดำเนินงำนทั่วไป
๒. อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำร่วมงำน จัดบริกำรอำหำร น้ำดื่ม สำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนและผู้เกี่ยวข้อง

๓

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด ประกอบด้วย
๔.๑ นำยชำลี
ดำยี่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
๔.๒ นำงพัชรินทร์ สุขขวัญ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔.๓ นำงมยุรี
เซนักค้ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔.๔ นำงธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔.๕ นำยนิกร
พันธ์รุณ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔.๖ นำยอดิศักดิ์ อยู่ตำล
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔.๗ นำยธีรภัทร
เนียมประเสริฐ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

(.../มีหน้ำที่...)
มีหน้ำที่ ๑. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำร่วมงำน
เพื่อให้กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. จัดเตรียมพิธีกร พิธีกำร ในพิธีเปิด/ปิดงำน
๓. เป็นพิธีกรในกำรจัดกำรแสดงในแต่ละเวทีกำรประกวดแข่งขัน
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจาตัวและเกียรติบัตร ประกอบด้วย
๕.๑ ว่ำที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำยณรงค์
สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ นำยอนุชิต
กุลมำลำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕.๔ นำงลัดดำ
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕.๕ นำงลักขณำ กุลเจ๊ก
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕.๖ นำงประจวบ อินพลอย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕.๗ นำงวิไล
มีพยุง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕.๘ นำงมยุรี
เซนักค้ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕.๙ นำงสำวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๑๐ นำยอดิศักดิ์ อยู่ตำล
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕.๑๑ นำงสำวนัฐกำนต์ ชงัดเวช ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕.๑๒ นำยธีรภัทร เนียมประเสริฐ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. จัดทำสูจิบัตรกำรแข่งขันและแจ้งโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันทรำบ
๒. จัดทำบัตรประจำตัว และจัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและคณะครูผู้ฝึกสอน
๓. จัดเตรียมแฟ้มเอกสำรแบบประเมินต่ำงๆ ที่ใช้สำหรับกำรประกวดแข่งขันให้คณะกรรมกำรตัดสิน
๖. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน ประกอบด้วย
๖.๑ นำยไพรัตน์
กลิ่นทับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
ประธำนกรรมกำร

๔

๖.๒ นำยณรงค์
สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๓ นำงพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๔ นำงศิริพร
ม่วงมี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๕ นำงประจวบ อินพลอย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๖ นำงนำรีรัตน์ บูรณ์ทอง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๗ นำงลัดดำ
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๘ นำงสำวกันตนำ พูลทวี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๙ นำงสำวจันทิมำ สีหะอำไพ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๑๐ นำยธีรภัทร เนียมประเสริฐ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
๖.๑๑ นำงลัดดำวรรณ ศรีฉิม
ครูโรงเรียนนครไทย
๖.๑๒ นำงสำวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๑๓ นำงสำวนัฐกำนต์ ชงัดเวช ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖.๑๔ นำยอดิศักดิ์ อยู่ตำล
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(.../มีหน้ำที่...)

มีหน้ำที่ ๑. รับรำยงำนตัวคณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
๒. รับผลกำรแข่งขันจำกคณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
๓. ประสำนสถำนศึกษำ (พิษณุโลก ๓) ในกำรบันทึกข้อมูลผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรแข่งขัน
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขัน รวบรวมผลกำรประกวดแข่งขัน จัดทำบอร์ด
ประกำศผลกำรประกวดแข่งขันทุกประเภท
๕. บันทึกผลกำรแข่งขันผ่ำนเว็บไซต์
๖. ประชำสัมพันธ์แจ้งผลกำรแข่งขัน ณ สนำมที่แข่งขันให้รับทรำบโดยทั่วกัน
๗. รำยงำนผลกำรประกวดแข่งขันต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยอมร
อ่อนสี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๒ นำยวีรพล
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๓ นำยเอกชัย
พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๔ นำยอุเทน
เกตุหัวร้อง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๕ นำยเกตุ
คงจันทร์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๖ นำยพงษ์เจริญ โค้วถำวร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๗ นำงกัลยำ
เขียวขุ้ย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๘ นำงลัดดำ
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๕

๗.๙ นำงศิริพร
ม่วงมี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๑๐ นำงพัชรินทร์ สุขขวัญ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๑๑ นำงนำรีรัตน์ บูรณ์ทอง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๑๒ นำงสำวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๑๓ นำงสำวกันตนำ พูลทวี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๑๔ นำงสำวนัฐกำนต์ ชงัดเวช ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๗.๑๕ นักกำรภำรโรงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ใช้ในกำรแข่งขันตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พร้อมดูแลอำคำรสถำนที่ให้สะอำด
เรียบร้อย
๒. จัดทำแผนผังกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
๓. จัดสถำนที่กองอำนวยกำร พร้อมสถำนที่ต้อนรับกำรประสำนงำน
๔. จัดทำป้ำยไวนิลติดสนำมแข่งขันต่ำงๆ
๘. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๘.๑ นำยบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๘.๒ นำยณรงค์
สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๘.๓ นำยจรัญ
บัวเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๘.๔ นำยเอกชัย
พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๘.๕ นำยพงษ์เจริญ โค้วถำวร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๘.๖ นำยเกตุ
๘.๗ นำยอุเทน
๘.๘ นำยสำเภำ

คงจันทร์
เกตุหัวร้อง
โตสำลี

ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
(.../๘.๖ นำยเกตุ...)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเพื่ออำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรจรำจร
๒. จัดเตรียมสถำนที่จอดรถและดูแลควำมปลอดภัยบริเวณสนำมที่จัดงำนให้เรียบร้อย
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงประคำพิทยำคม
๙.๒ นำงนันทิยำ เรือนแพร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๙.๓ นำงพูลทรัพย์ แดงแสงทอง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๙.๔ นำงศิริพร
ม่วงมี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๙.๕ นำงเบญญำภำ แสนเมือง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๙.๖ นำงสำวปิยะนุช เดชพงษ์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๖

๙.๗ นำงนำรีรัตน์
๙.๘ นำงลัดดำ

บูรณ์ทอง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ จัดทำบัญชีเบิกจ่ำยงบประมำณ ในกำรดำเนินงำนจัดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙ (พิษณุโลก ๓) ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
๑๐. คณะกรรมการฝ่าย แสง สี เสียง บันทึกภาพ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยนิสิต
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๑๐.๒ นำยสุเทพ ทองอ่ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๐.๓ นำยวีรพล สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๐.๔ นำยสุพิชำ สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๐.๕ นำงธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ จัดเตรียม ติดตั้ง ตรวจสอบระบบแสง สี เสียง ทุกสถำนที่ ทุกเวทีกำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร
และเวทีกำรแสดงทุกเวทีที่ต้องใช้เสียง ถ่ำยภำพวิดีโอ บันทึกภำพกำรแข่งขัน
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
๑๑.๑ นำงภคพร สีกำ
๑๑.๒ นำงสำวเบญจำ เกตุเทศ
๑๑.๓ นำงกุลยำดำ เปลี่ยนขำ
๑๑.๔ นำงนิศำกร ทองรัตน์
๑๑.๕ นำงสำวปิยะนุช เดชพงษ์

ประกอบด้วย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ประสำนงำนโรงพยำบำลวัดโบสถ์และจัดเตรียมเวชภัณฑ์ยำเพื่อรักษำพยำบำลเบื้องต้น

(.../๑๒. คณะกรรมกำร...)
๑๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. นำยสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
๒. นำยปัณณธร
กมลพลพัต

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม รองประธำนกรรมกำร

ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑. นำงนันทิยำ
เรือนแพร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำงเบญญำภำ แสนเมือง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

๗

๓. นำยนิกร

พันธ์รุณ

ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมกำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน (โดยกำรติดล้อบินขึ้นจำกพื้น)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงอภัยวงษ์
แสงปัญญำ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิรัช
รุ่งโรจน์
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวพัชรำพร จำมรี
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๔. นำงสำวฐิติพร แม่งมำ
ครูโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำยนพรัตน์
ขันติเจริญ ครูโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
กรรมกำร
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมกำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยด้วยมือ)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยธวัช
วงษ์ใหญ่
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงภรรทนพ
พุทธสอน
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๓. นำงสำวเนตรนภำ สุขชวดมี
ครูโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวศิริพร จันทร์น้ำด้วน ครูโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวพรปวีณ์ กอกอง
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. นำยนิสิต
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนวพงศ์
ดวงอุปะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครชุมพิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
รัชมังคลำภิเษก
ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑. นำงสำวเบญจำ เกตุเทศ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำงนิศำกร
ทองรัตน์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. นำงกุลยำดำ
เปลี่ยนขำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔. นำงรำศรี
มูลทำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

(.../๑) คณะกรรมกำร...)
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยอุดร
ภูสมสี
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
ประธำนกรรมกำร

๘

๒. นำยปรีชำ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
๓. นำงสำวภรณ์พรรณ จันทร์แย้มสงค์ ครูโรงเรียนดงประคำพิทยำคม
๔. นำยอัฐศิษฎ์
จันทร์บุปผำ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๕. นำยพงษ์ศักดิ์ สีคำ
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยปรำมิน
ทองอิสสระ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนำวรัตน์
พิมพ์เครือสี ครูโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวจุฑำรัตน์ จันทร์ต๊ะ
ครูโรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวศรีแพร แก้วกองทรัพย์ ครูโรงเรียนนำบัววิทยำ
กรรมกำร
๕. นำงกำญจนำ
จันทร์บุญนำค ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชัยพล
กันศิริ
ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสิริประภำ คล้ำมสมอ ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
๓. นำงสำวอรอุมำ สิงห์ทอง
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสุรัสวดี
แสงใจวุฒิ ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๕. นำงสำวนิสิต
สีใส
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑. นำยศักดิ์ชัย
ทุ่งโพธิ์แดง
๒. นำยวิษณุ
โพธิ์ใจ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงประคำพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ รองประธำนกรรมกำร

ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๑. นำงวำรุณี
พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำยเอกชัย
พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. นำงจันทร์มณี แตงอ่ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔. นำงกรรณิกำร์ สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยบดินทร์
อินทรชัย
ครูโรงเรียนดงประคำพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำนำจ
พรมจันทร์ ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
๓. นำงสำวสรอุษำ สุนทอง
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร

๙

(.../๒) คณะกรรมกำร...)
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยพรชัย
เป้รอด
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวปิยะนำถ ไชยวุฒิ
ครูโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงรัตนำ
บวบดี
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
กรรมกำร
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยภวัต
เพชรบูรณิน ครูโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชูชีพ
สุวรรณพร ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำงพรพิจิก
ปลอดอ่อน ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสุธีรพันธ์
ไกรโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอภินันท์
โอษคลัง
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำยชูชีพ
สุวรรณพร ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงวิไลลักษณ์ สุริเย
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิเชียน
มำตรำช
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวรภีพร ศรีสะอำด ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงอำรียำ
สุวรรณพัตร์ ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุลีพร จันทะคุณ ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำงอำรี
สีขำ
ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
กรรมกำร
๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยพรชัย
เป้รอด
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติ
อุ่นพรม
ครูโรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม
กรรมกำร

๑๐

๓. นำงสำวสรอุษำ

สุนทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
๑. นำยชำลี
ดำยี่
๒. นำยอำนำจ
รักประกิจ
๓. นำยมงคล
แท้สูงเนิน

ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ

กรรมกำร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
(.../ผู้ประสำนงำน...)

ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
๑. นำยยงยุทธ
รักษำชำติ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำงประจวบ
อินพลอย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. นำงอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุข
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔. นำงธนันณัฐ
ศัจนันท์วรกุล ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๕. นำงสำวธำรกมล พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๖. นำยสุนทร
เนียมเปีย
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๓. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๓. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร

๑๑

๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร

(.../๗) คณะกรรมกำร...)
๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๘) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๙) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๐) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้นวมผสมเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)

๑๒

๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร

๑๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็ง เครื่องคู่ (ม.๑-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันวงอังกะลุง (ม.๑-๖)
๑. นำยชำญยุทธ
ลูกพลับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำทองพิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพนินทร สังข์แป้น
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำววลีรัตน์ สิทธิโชค
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสมพร
ตรีสงค์
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยณัฐวุฒิ
จันทร์ต๊ะ
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำยวุฒิธร
สุขะหำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
กรรมกำร
(.../๑๕) คณะกรรมกำร...)
๑๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยคมสัน
ยำจำปำ
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสงกรำนต์ พลเทพ
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
๓. นำยณัฏพล
ดีคำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม กรรมกำร
๑๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยอนันต์
ท้วมเนตร
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๒. นำยเปรียว
สอนยศ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
๓. นำงประจวบ
อินพลอย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยคมสัน
ยำจำปำ
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
๒. นำงสำวสงกรำนต์ พลเทพ
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
๓. นำยณัฐพล
ดีคำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๓

๑๘) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยอนันต์
ท้วมเนตร
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๒. นำยเปรียว
สอนยศ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
๑. นำยพจนำรถ
จำนงค์วัย
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๙) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยสดำยุ
กวยทิ
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
๒. นำยวรศักดิ์
ผ่องใส
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
๓. นำงสำวธำรกมล พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๐) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสดำยุ
กวยทิ
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
๒. นำยวรศักดิ์
ผ่องใส
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
๓. นำงสำวธำรกมล พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

(.../๒๑) คณะกรรมกำร...)
๒๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยสดำยุ
กวยทิ
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
๒. นำยวรศักดิ์
ผ่องใส
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
๓. นำงสำวธำรกมล พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสดำยุ
กวยทิ
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
๒. นำยวรศักดิ์
ผ่องใส
ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
๓. นำงสำวธำรกมล พูลหน่ำย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๔

๒๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงสำวพันทิพย์ กอกอง
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๒. นำงสำวสุพรรณี เกตุอยู่
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงสำวศิริพรรณ ศิริลักษณ์
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสำวพันทิพย์ กอกอง
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๒. นำงสำวสุพรรณี เกตุอยู่
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงสำวศิริพรรณ ศิริลักษณ์
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงสำวพันทิพย์ กอกอง
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๒. นำงสำวสุพรรณี เกตุอยู่
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงสำวศิริพรรณ ศิริลักษณ์
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสำวพันทิพย์ กอกอง
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๒. นำงสำวสุพรรณี เกตุอยู่
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงสำวศิริพรรณ ศิริลักษณ์
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

(.../๒๗) คณะกรรมกำร...)
๒๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยสมทรำย
มำตชัยเคน ครูโรงเรียนนครไทย
๒. นำยสุรเดช
หอมเจริญ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงรวีวรรณ
ดำด้วง
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๕

๒๘) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสมทรำย
มำตชัยเคน ครูโรงเรียนนครไทย
๒. นำยสุรเดช
หอมเจริญ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงรวีวรรณ
ดำด้วง
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๙) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยสมทรำย
มำตชัยเคน ครูโรงเรียนนครไทย
๒. นำยสุรเดช
หอมเจริญ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงรวีวรรณ
ดำด้วง
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๓๐) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสมทรำย
มำตชัยเคน ครูโรงเรียนนครไทย
๒. นำยสุรเดช
หอมเจริญ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำงรวีวรรณ
ดำด้วง
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
๑. นำงภคพร
สีกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ

ประธำนกรรมกำร

ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (นำฏศิลป์)
๑. นำงสมคิด
บัวเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำงอรพินท์
สังข์ยัง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. นำงสำวปิยะนุช เดชพงษ์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔. นำงสำวนัฐกำนต์ ชงัดเวช
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงหทัยทิพย์ สุ่มมำตย์
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร

(.../๒) คณะกรรมกำร...)

๑๖

๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำงสำวยิ่งรักษ์ ทองมีทศพร ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำงสำวยิ่งรักษ์ ทองมีทศพร ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม นำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำงสำวยิ่งรักษ์ ทองมีทศพร ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำงสำวยิ่งรักษ์ ทองมีทศพร ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม กรรมกำร
๓. นำงสำวยิ่งรักษ์ ทองมีทศพร ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม มำยำกล ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖
๑. นำงอุรำลักษณ์ แสงคำ
ครูโรงเรียนนครไทย
๒. นำยนนทวัฒน์ มณีงำม
ครูโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม
๓. นำงสำวยิ่งรักษ์ ทองมีทศพร ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑. นำยไพรัตน์
กลิ่นทับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ

ประธำนกรรมกำร

ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๑. นำงพรวิภำ
โค้วถำวร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำยพงษ์เจริญ โค้วถำวร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. นำยวีรพล
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

๑๗

๔. นำงกัลยำ
๕. นำงลักขณำ

เขียวขุ้ย
กุลเจ๊ก

ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
(.../๑) คณะกรรมกำร...)

๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยอุเทน
เกตุหัวร้อง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประญัติ
วงศ์สมบัติ ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๓. นำงสำวนนทลี สะคำภำ
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
กรรมกำร
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยอุเทน
เกตุหัวร้อง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประญัติ
วงศ์สมบัติ ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๓. นำงสำวนนทลี สะคำภำ
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
กรรมกำร
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงนันทวัน
หนูกล่ำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประจบ
ช้ำงอินทร์ ครูโรงเรียนนำบัว
กรรมกำร
๓. นำยพงษ์เจริญ โค้วถำวร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงนันทวัน
หนูกล่ำ
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประจบ
ช้ำงอินทร์ ครูโรงเรียนนำบัว
กรรมกำร
๓. นำยพงษ์เจริญ โค้วถำวร
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงประชุม
สุวรรณ
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๒. นำยกฤษณะพงษ์ นำทิพย์
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๓. นำยธนันท์ธร
ตุ่นเงิน
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงประชุม
สุวรรณ
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกฤษณะพงษ์ นำทิพย์
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร

๑๘

๓. นำยธนันท์ธร

ตุ่นเงิน

พนักงำนรำชกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ

กรรมกำร

๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. ว่ำที่ ร.ต.นรำศักดิ์ แก้วกรองทรัพย์ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิรุจ
ยิ้มดี
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวนิภำพรรณ รอดพ่ำย
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
กรรมกำร

(.../๘) คณะกรรมกำร...)
๘) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยถนอม
ทำสีดำ
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิดุล
พิมพำ
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวนพรัตน์ ขอบทอง
ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
กรรมกำร
๙) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยณัฐวุฒิ
น้อยใย
ครูโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภัทรพงศ์
วันต๊ะ
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยภิญโญ
แจงทอง
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๑๐) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยวีรพล
สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศรีทัต ภู่นิยม
ครูโรงเรียนนำบัววิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยพจนำรถ
จำนงวัย
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๑๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงลักขณำ
กุลเจ๊ก
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเฉลิมวุฒิ
จงเจริญพร ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวกฤติยำณี ม่วงแจ่ม
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงลักขณำ
กุลเจ๊ก
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเฉลิมวุฒิ
จงเจริญพร ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวกฤติยำณี ม่วงแจ่ม
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันทำอำหำร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

๑๙

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงสมพร
ปิ่นเงิน
ครูโรงเรียนนครไทย
๒. นำงพรสวรรค์ ภัทรบรรพต ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
๓. นำงดลณพร
จันธิรำช
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๑๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันทำอำหำร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสมพร
ปิ่นเงิน
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพรสวรรค์ ภัทรบรรพต ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
๓. นำงดลณพร
จันธิรำช
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ กรรมกำร

(.../๑๕) คณะกรรมกำร...)
๑๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันทำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว)
และอำหำรหวำน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงณัฐนันท์
แก้วพวง
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกรองกำญจน์ กันทำ ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
กรรมกำร
๓. นำงสำวกรรณิกำ ไตรย์พรมมำ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๑๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันทำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว)
และอำหำรหวำน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงณัฐนันท์
แก้วพวง
ครูโรงเรียนยำงโกลนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกรองกำญจน์ กันทำ ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
กรรมกำร
๓. นำงสำวกรรณิกำ ไตรย์พรมมำ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๑๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงกัลยำ
เขียวขุ้ย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงธมกร
ทองพลับ
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๓. นำงสมจิตร
แซ่เซียว
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
กรรมกำร
๑๘) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงกัลยำ
เขียวขุ้ย
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงธมกร
ทองพลับ
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร

๒๐

๓. นำงสมจิตร

แซ่เซียว

ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม

กรรมกำร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑. ว่ำที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนญำณนเรศว์รพัฒนำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร
๒. นำยปพลเดช
ทศวิภำค
ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑. นำยสุพิชำ
สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำยสุเทพ
ทองอ่ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. ส.อ.ยรรยง
ชำยโสภำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔. นำงสำวกันตนำ พูลทวี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๕. นำงสำวจันทิมำ สีหะอำไพ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยปรีชำ
รุ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอัจฉรำวรรณ หมีดง
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยวสันต์
ผสม
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร

(.../๒) คณะกรรมกำร...)
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงสำวสมทรง ทองหล้ำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนศรีอินทรำทิตย์พิทยำคม ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำที่ ร.ต.สำธิต ธรรมขันทำ ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๓. นำงสำวกรรณิกำร์ สีม่วง
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสำวสมทรง ทองหล้ำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำที่ ร.ต.สำธิต ธรรมขันทำ ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
๓. นำงสำวกรรณิกำร์ สีม่วง
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมส์สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)

๒๑

๑. นำงสำวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๓. นำยธนภัฒน์
ศรีคำสุข
๕) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมส์สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสำวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๓. นำยธนภัฒน์
ศรีคำสุข
๖) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยเชำวลิต
แย้มศิริ
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอัญธิมำ บัวด้วง
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวสิริวิมล ทองศิริ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๗) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท CMS
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยทวิช
น้อยดี
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
๒. นำยเอกชัย
บุญอำจ
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนครไทย
๓. นำงสำวกนกวรรณ สุวรรณ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

(.../๘) คณะกรรมกำร...)
๘) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยสิทธิพงษ์
กุลทอง
ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๒. นำงสำวสุธำสินี อินสุ
๓. นำงสำวชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
กรรมกำร
๙) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)

๒๒

๑. นำยสิทธิพงษ์
กุลทอง
๒. นำงสำวสุธำสินี อินสุ
๓. นำงสำวชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน

ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ

ประธำนกรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
กรรมกำร

๑๐) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสำวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ ครูโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวปวีณำ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๓. นำงสำวกำญจน์ธิดำ ศรีอูด
๑๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยเจษฎำกร มำกรื่น
ครูโรงเรียนนำบัววิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวชิรำภรณ์ บุตรดำ
ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยเอกชัย
บุญอำจ
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงสำววรำศิณี สวนสอน
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชเนศ
เหมกมลพันธ์ ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวจุฑำรัตน์ อุ่นไพร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงสำววรำศิณี สวนสอน
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชเนศ
เหมกมลพันธ์ ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวจุฑำรัตน์ อุ่นไพร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
๑๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยเชำวลิต
แย้มศิริ
ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิติศักดิ์
ปัญโญ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
กรรมกำร
๓. นำยไพฑูรย์
เสวดี
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนครไทย
กรรมกำร
(.../กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน...)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นำยวิทูรย์

เจียนพันธ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม ประธำนกรรมกำร

๒๓

๒. นำงหัทยำ

นุกอง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม

รองประธำนกรรมกำร

ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑. นำยจรัญ
บัวเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำยสำเภำ
โตสำลี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๓. นำงพัชรินทร์
สุขขวัญ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๔. นำงสำวนภำพร แสงศรี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๕. นำยธีรภัทร
เนียมประเสริฐ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรจัดค่ำยพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยสุลักษณ์
กุลเจ๊ก
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไพโรจน์
ขุมขำ
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยสำเภำ
โตสำลี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
กรรมกำร
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยสุลักษณ์
กุลเจ๊ก
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
๒. นำยไพโรจน์
ขุมขำ
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
๓. นำยสำเภำ
โตสำลี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงสำวนภำพร แสงศรี
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสมำพร พลอยบำรุง ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวกำญจนำ ศิริลัย
ครูโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
กรรมกำร
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำงเตือนใจ
งำมนิล
ครูโรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวฐิติมำ ลำภศิริเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐกำรณ์ หนูเผือก
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม กรรมกำร
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม-ศิลปะ)
๑. จ.ส.อ.ประมวล วันมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ
ผู้ประสำนงำนกำรประกวดแข่งขัน กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม-ศิลปะ)
๑. นำงอำไพ
ชำติพจน์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๒. นำงพัฒนรินทร์ อินทรสูต
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร

๒๔

๓. นำงวิไล
๔. นำงนำรีรัตน์

มีพยุง
บูรณ์ทอง

ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

(.../๑) คณะกรรมกำร...)
๑) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีทุกประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยธีระยุทธ์
สุวิเชียร
ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอำรียำ
สุวรรณพักตร์ ครูโรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวปิยะนำถ ไชยวุฒิ
ครูโรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม
กรรมกำร
๒) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำยพรชัย
อ่อนสำลี
ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกัลยำรัตน์ รวมบุญคล้ำย ครูโรงเรียนนำบัววิทยำ
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๓. นำงสำวอรวรรณ คงปันนำ
๓) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)
๑. นำยพรชัย
อ่อนสำลี
ครูโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวกัลยำรัตน์ รวมบุญคล้ำย ครูโรงเรียนนำบัววิทยำ
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ กรรมกำร
๓. นำงสำวอรวรรณ คงปันนำ
๔) คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)
๑. นำงลักขณำ
สุขรัตนปรีชำ ครูโรงเรียนนครไทย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวลีพร
ขำเกิด
ครูโรงเรียนวังมะด่ำนพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงกรรณิกำร์ แสงสิงห์
ครูโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร
มีหน้ำที่ ๑. ตัดสินผลงำนตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำย
๒. จัดทำตำรำงคะแนนตัดสินกำรแข่งขัน ประชุมวำงแผนร่วมกัน ในคณะกรรมกำรแต่ละชุดโดยให้
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ประสำนงำนให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. สรุปผลกำรแข่งขันพร้อมส่งผลกำรแข่งขันที่ฝ่ำยรวบรวมผลกำรประกวดแข่งขันและประกำศผล
กำรแข่งขันทีโ่ รงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ เมื่อตัดสินเสร็จสิ้นภำยในวันนั้นๆ
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประกอบด้วย
๑๓.๑ นำยบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๑๓.๒ นำงสำวนพเก้ำ ทองชุมสิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๑๓.๓ นำยวีระชัย
แจ้งโม้
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๑๓.๔ นำยวรพจน์ สรำญรมย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ
๑๓.๕ นำงวรำรัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒๕

๑๓.๖ นำงสำวเทียมใจ อำไพวรรณ
๑๓.๗ นำยสุรชำติ
คำอินทร์
๑๓.๘ นำงพิมพ์นำรำ นุปิง
๑๓.๙ นำยอภิวัฒน์ แถวพันธ์
๑๓.๑๐ นำยเกริกเกียรติ อินเกตุ
๑๓.๑๑ นำยณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครไทย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

(.../มีหน้ำที่...)
มีหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมต่ำงๆ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในบำงรำยกำร
ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ และก ำกั บ ดู แ ล แก้ ไ ขปั ญ หำต่ ำ งๆ ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรตั ด สิ น
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๔.๑ นำงหัทยำ นุกอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคันโช้งพิทยำคม
๑๔.๒ นำยณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๔.๓ นำยอนุชิต กุลมำลำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๔.๔ นำงสำวอุษณีย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๔.๕ นำงนำรีรัตน์ บูรณ์ทอง
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๔.๖ นำงสำวกันตนำ พูลทวี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๔.๗ นำงมยุรี
เซนักค้ำ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ
๑๔.๘ นำยอดิศักดิ์ อยู่ตำล
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหำและอุปสรรค เพื่อประเมินผลกำร
จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน และสรุปผลกำรประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรประกวดและแข่งขัน ให้คณะกรรมกำร
ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ำมที่ ก ำหนดมิ ใ ห้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำย
ต่อทำงรำชกำร และรำยงำนผลไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙ เมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นำยกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙

