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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ที ่242 /2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2560 

………………………………………… 
       ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้กําหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร  ระหว่างวันที่ 15-16  กันยายน  พ.ศ.2560                             
ณ  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร นั้น 
      เพ่ือให้การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ประจําปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 

1. นางสาวสมบูรณ์  ปัญญาอินทร์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวศิรินทิพย์  ปิยธรรมวิบูลย์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ       เทพโสภา คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
4. นางสาวปวีณา   แก้วกอง คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางศิริพิมล      ถาวรกูล คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 

 

1.   นางสาวสะอาด    ยังบุญช่วย คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางนิตยา          ศรีชาต ิ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
4. นายไพฑูรย์       บุญดุฉาว คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายภัทรพงศ์     จําปาวัน คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ      

3. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 
1. นางสาวสาลี่      ชาญณรงค์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางแสงอรุณ     เปี่ยมงาม คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางกองแก้ว      เมทา คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววรรณิศา  บุญถึง คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล   ฉิมสุด คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นางชวนพิศ   รัตนแสงศรี คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางสายัณ     สุขเกตุ คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
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3. นางบังอร      เหรียญเครือ คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวนิศากร  ชมพูนุช คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางกุลิสรา    ครุฑหลวง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 

 
5. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 

1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์ คร ู โรงเรียนวังส าโรงวังหว้า กรรมการ 
2. นางบุษกรณ์    ท้าวทอง คร ู โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
3. น.ส.พิไลลักษณ์  หิรัญวิริยาระกูล คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์   ปัญจศีล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายพัฒร      ลอยเด่น คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

6. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นางดอกใหม่   ชื่นโพธิ์ชัย คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
2. นายศักดิ์       แก้วสารพัดนึก คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
4. นายวิศรุติ      อินทร์เลี้ยง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางนิตยา      เอ่ียมแดง คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 

7. การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา  เจิมปลั่ง คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวลําใย  ทองใบ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุนิสา  บิดพันลํา คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางอรุณี    บุญแก้ว คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 

8. การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นางสมบัติ   เทศขํา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางจินตนา  ทองผดุงโรจน์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวมนัสนันท์  ภู่หนู คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางศิริพร    เมืองทอง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายพีรพงศ ์  จี่พิมาย คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

9. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 3 คน 
1. ดร.ทัศนีย์    มงคลรัตน์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. ดร.สุธาสินี   พรมแตง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวภัสราภรณ์ วันชาต ิ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

10. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 3 คน 
1. นางอุไร  มณีโชติ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
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2. ดร.สมเจตน์  พันธ์พรม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวปรียานุช  มีจาด คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
4. นายภัทรธียศ  รอดเหล็ง คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 
5. นายอนุสรณ์  สุขสบาย คร ู โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม กรรมการ 

11. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ “กาพย์ยานี 11 (8 บท)”ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน 
1. นายสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางจินตนา  แพรเขียว คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
4. นายคชเสนีย์  จันทพิมพ์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางสาวยุราวรรณ  สิงห์โต คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

12. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ “อินทรวิเชียรฉีนท์ 11 (8 บท)”ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 2 คน 
1. นายวิเชียร    คุ้มคูณ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางบุญชอบ  สายทอง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางอุไร     เพ็ชรพงษ์ คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
4. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางสาวปรางทิพย์ ฮอนบุตร คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 

13. การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทยระดับชั้น ม.1-3.  ประเภททีม 2 คน 
1. นางสุภาพร  สุขวิถี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางเพ็ญประภา  บุญหนู คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
4. นางเบญจมาศ  มีเมตตา คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ 
5. นางสาวมนัสนันท์  อินต๊ะจักร คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

14. การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทยระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 2 คน 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายธวัช   ให้พร คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นางพูลทรัพย์  ศิริกุล คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวธนาภรณ์  อินทิรัก คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ 
5. นางสาววิลาสินี  จอมหาร คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม กรรมการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 

1. นางสาวสมใจ   แย้มสันต์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นางเครือมาส  คําเขียน คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางวรวรรณ   ยินด ี คร ู โรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการ 
4. นางมาลี        คามเกตุ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นางสาววาสนา  ต่อมยิ้ม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
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2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นางสุนทรา      คัชมาตย์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางวลัยพรรณ    กมเลศรังสรรค ์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวใกล้รุ่ง  คําภิลานน คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางอาภามาส   อุษณรัศมี คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นางสาวจฬุาลักษณ์  พลายเอม คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 

3. การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3                            
ประเภททีม 3 คน 

1. นางภิรัญญา     ขาวพราย คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางพัชรีญา     สุวรรณคีรี คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
3. นางศรีไพร       จันทร์ทักษ์ คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
4. นายฤทธิ์         สายอุ่นใจ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางศศิภา        หอมสะอาด คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4-6              
ประเภททีม 3 คน 

1. นางภิรัญญา    ขาวพราย คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางพัชรีญา     สุวรรณคีรี คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
3. นางศรีไพร       จันทร์ทักษ์ คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
4. นายฤทธิ์         สายอุ่นใจ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางศศิภา        หอมสะอาด คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 

5. การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-3              
ประเภททีม 3 คน 

1. นางสุภา         ดีม ี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายประจักษ์   พัฒนพงษ์ศักดิ์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
3. นางเปรียววลี   ชมประเสริฐ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางกาญจนา   ธนะม่ัน คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

6. การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้                               
   ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 3 คน 

1. นางสุภา         ดีม ี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายประจักษ์   พัฒนพงษ์ศักดิ์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
3. นางเปรียววลี   ชมประเสรฐิ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางกาญจนา   ธนะม่ัน คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
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7. การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 2 คน 
1. นางกญัจณ์นภา     สุขล้อม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวนวพร      กลีบประทุม คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางศิริวรรณ        เมืองเหลือ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา   จํานงพรหม คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 

8. การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 2 คน 
1. นางกญัจณ์นภา     สุขล้อม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวนวพร      กลีบประทุม คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางศิริวรรณ        เมืองเหลือ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา   จํานงพรหม คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 

9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 
1. นางสาวธรารัตน์   ทับทิม คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวชวินนา  สว่างงาม คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวกุสุมา    แย้มครวญ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นางมิ่งขวัญ     ศรีสนธิ์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
6. นางสาวบุญญรัตน์   สินทรัพย์ คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวอนุสรา   อยู่ศิริ คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิระ กรรมการ 
8. นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวณิศราภรณ์   ภูมิ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

10. นางสาวสิริพร   ออมสิน คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 

1. นางมุกดา         ใจรักษา คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
3. นางปรียาภรณ์    ชาติวรรณ คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 
4. นางสาวผุสดี      กล่อมวงษ์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวศรีสุคนธ์  สิทธิโชต ิ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวกันต์กวี   ถมยา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวมนฑิรา   พรหมทรัพย์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวนิตยา     สายแวว คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
9. นายนิธิพล         พุฒิ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

10. นายสมศักดิ์       ทับทิม คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
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11. การแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 
1. นายทรงยศ      สกุลยา คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวอริสา   แก้วทิพย์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นายพีรภัทร     เรืองเพชร คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววรีย์    วงราช คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายณวพงษ์     น่วมพันธุ์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

12. การแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นายทรงยศ     สกุลยา คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวอริสา   แก้วทิพย์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นายพีรภัทร     เรืองเพชร คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววรีย์    วงราช คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายณวพงษ์    น่วมพันธุ์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

13. การแข่งขันซูกุ ระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 
1. นางณิชาภา      อ่อนน้อม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายนวพล       ชัยชนะ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางนพรัตน์      พันธ์กสิกร คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวรัตนา    พรายเพริด คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวนันทนา  เอกปัชชา คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

14. การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นางณิชาภา      อ่อนน้อม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายนวพล        ชัยชนะ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางนพรัตน์      พันธ์กสิกร คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวรัตนา    พรายเพริด คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวนันทนา  เอกปัชชา คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 3 คน 

1. นางชัญญานุช    สุวรรณ์ทา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางจินดาภรณ์   มากมูล คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ กรรมการ 
3. นางสาวพรเพชร  สิงห์สังข์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสมบัติ     ฉัตรตระกูล คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นางหฤทัย     อุดคํามี คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 

2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวณิชกมล  มีศิริ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสุพรรณี       มีศร คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวอัญชลี   ม่วงแจ่ม คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
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4. นายอิศรา   อยู่หว่าง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นายชัยชนะ  พะยอม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวบุตรี   อุชุภาพ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
2. นางวิไล  ปานแสง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวเสาวนีย์   มูลคํา คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
4. นางทัชยา  อุดมรักษ์ คร ู โรงเรียนบางลายพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวโสมฐาดา  พงษ์สา คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางมณทิรา  กันมา คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นางสาวสุจิตรา  แสงจันทร์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสุวิภา   กุศลวงษ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุณีย์  พุทธา คร ู โรงเรียนวันทีย์สถิตย์ กรรมการ 
5. นางณัฏฐิรา  คําพันธ์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวจุฬาลักษณ ์ ม่วงดิษฐ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมันทนา  ปิดตาระโพธิ์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวละออง  คิมอ๋ิง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสุธิดา   เรืองฤทธิ์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 

6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นายสราวุธ  กิ่งภาพ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายจักรี  เบญจรัตนฉัตร คร ู โรงเรียนวันทีย์สถิตย์ กรรมการ 
3. นางสาวปริณดา  วิเศษผล คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นายธีระพงษ์  ภู่ทอง คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวพจีพร  ศรีแก้ว คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

7. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวนิภาดา แย้มพิกุล คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางนารีรัตน์  สุขเรือง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย์  ดํารงชัย คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ กรรมการ 
4. นางนิตยา  วิลัยรัตน์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางภัครมัย  ด้วงฉุน คร ู โรงเรียนเมธีพิทยา กรรมการ 

8. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นายธนพล    ถัดทะพงษ์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาวจินตนา  ประสมทอง คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม กรรมการ 
3. น.ส.ชุตินันท์  คงรัตนไพศาล คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
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4.  นางสาววริษฐา  อรพิมพ์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางรัชนี        โสดถานา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสุวรรณา   ธงไชย คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางชวนพิศ    พรมเภา คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นางสาววนิดา  อินโอภาส คร ู โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ 

10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางอังคณา  จันทรประเสริฐ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางวราภรณ์   เนียมประเสริฐ คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
3. นายอํานาจ   ลอสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววารินทร์  พรหมอยู่ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นางสมควร   องอาจ คร ู โรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการ 

11. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน ครู 2 คน 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายชัยณรงค์  ฉายศรี คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. สิบโทเกียรติศักดิ์   จันทร์ดี คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
5. นายวุฒิกร  พันธุ์หวยพงศ์ คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

12. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ครู 2 คน   
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายชัยณรงค์  ฉายศรี คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. สิบโทเกียรติศักดิ์   จันทร์ดี คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
5. นายวุฒิกร  พันธุ์หวยพงศ์ คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. การแข่งขันเพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 5 คน 

1. นางจิดาภา        อันผาสุข คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายรัฐกิตติ        สุคนธ์ปิยสริิ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายเรืองวิทย์      กลิ่นอําพร คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
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2. การแข่งขันเพลงคุณธรรม  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 5 คน 
1. นายณรงค์        เรืองฤทธิ์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
2. นางวิไล           เขียวพุ่มพวง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสุกานดา     แก้วลอย คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นายเรืองวิทย์    กลิ่นอําพร คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

3. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 5 คน 
1. นางสาวภัทริน     เย็นขัน คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
2. นายไกรวิทย์       ดีไทย คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
3. นางสมพร          แสงฤทธิ์ คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสมคดิ          พิศวง คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 5 คน 
1. นางสาวอมรรัตน์   เจริญทิม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวจรรยา     ทองชุบ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายพนม        ไชยพรพัฒนา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

5. การแข่งขันภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 5 คน 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
2. นางสาวพิมพ์ใจ     สมศรี คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางสายลม    พุดทรัพย์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นายนิรุตติ์    หัทยัง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

6. การแข่งขันภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 5 คน 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
2. นางสาวพิมพ์ใจ     สมศรี คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางสายลม  พุดทรัพย์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นายนิรุตติ์    หัทยัง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

7. การแข่งขันละครคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภททีม 15-20 คน 
1. นางพินิจ          บุญอินทร์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายเกรียงไกร    ทัพใหญ่ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางพรณเรศ   พิพิธพรสิริกุล คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
4. นายภาณุวัฒน์   กุสุโมทย์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพิชยา   คําอ้อ คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ 

8. การแข่งขันละครประวัติศาสตร์  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภททีม 15-20 คน 
1. นางพินิจ          บุญอินทร์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายเกรียงไกร    ทัพใหญ่ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
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4. นายภาณุวัฒน์  กุสุโมทย์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพิชยา  คําอ้อ คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ 

9. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภทเดี่ยว 
1. นายพิษณุ   มรรณทัต คร ู โรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการ 
2. นางทิพย์วรรณ  นามโสวรรณ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางลิ้นจี่  พิบูลย์ศิลป์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

10. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภทเดี่ยว 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองแจ่ม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางสุขศรี  เจ็กมา คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางศิริพร  พัวศรี คร ู โรงเรียนเมธีพิทยา กรรมการ 

11. การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 2 คน 
1. นางธีรารัตน์  จุลพันธ์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. น.ส.อาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ คร ู โรงเรียนเมธีพิทยา กรรมการ 
3. นางสมนึก   ลือมงคล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
4. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. นายอุบล  พิมพาวะ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

12. การแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 2 คน 
1. นางทองหยิบ  บุษบก คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นางวัชรีย์      บัวเพ็ง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นางศิริรัตน์    สรณ์สิรินาคะ คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
4. นางสุภาพร    ทัพใหญ่ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

13. การแข่งขันสวดมนต์แปล “สวดบาลีแปลอังกฤษ”  ประเภททีม 10 คน 
1. นางอุษณีย์    บุญคง คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางนิษณา    วัลลภ คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ กรรมการ 
3. นางสาวอุทุมพร  สุริยวงศ์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน 

1. นางปริญญา     พงศ์ประเสริฐ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวลลิตา    เนตรแสงศรี คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นางสุธาทิพย์     ม่วงเส็ง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. Ms. Shelma   Jugarup คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
6. นายสุกฤษฏ์     มณีโชติ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
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2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม 5 คน 
1. นายประวิทย์      นิลวิลาศ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวชาลิดา    คันธิยงค์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาส  ริยะขัน คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายธนรัชต์       จันทรสกุนต์ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. Mr.Jason   Cole คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวณภัทร   พูลเส็ง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 

3. การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพ (ภาษาจีน) ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายภุชงค์        ไพศาลพิสุทธิ์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวฉันทนา   ชะนะคุณ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. Miss Liu   Chunlin คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
6. Miss Li    Xueting คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 

4. การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพ (ภาษาจีน) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายปริญญา       พวงทอง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์  แซ่โก คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวอารีย์     แสงพระเวช คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวรุจิรา     มาล ี คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. นายสมบูรณ์      แซ่ตั้ง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
6. Miss Liu   Chunlin คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

5. การแข่งขันเรียงความ (ภาษาจีน) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางสาวอารีย์     แสงพระเวช คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวรุจิรา     มาล ี คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
4. นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. Miss Li    Xueting คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
6. Miss Liu   Chunlin คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

6. การแข่งขันละครสั้น (ภาษาจีน) ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 
1. นางสาวอมรรัตน์  แซ่โก คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาววราพร    ศรีอินทร์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางสาวฉันทนา   ชะนะคุณ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นายปฐมินทร์      อินว่าน คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. Miss Liu  Chunlin คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
6. Miss Li    Xueting คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
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7. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ภาษาจีน) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 2  
1. นายปริญญา    พวงทอง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางสาวอารีย์   แสงพระเวช คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายปฐมินทร์   อินว่าน คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นายสมบูรณ์    แซ่ตั้ง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. Miss Li     Xueting คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
6. Miss Liu   Chunlin คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

8. การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพ (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายจตุรงค์      นรมัตถ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูล คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวฉลัญธร  ช่างนาวา คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. Mr. Sasaki      Hiroshi คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. Ms.Abe          Hazuki คร ู      โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

9. การแข่งขันเขียนเรียงความ (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายจตุรงค์       นรมัตถ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวสุดหทัย  ขมินทกูล คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวฉลัญธร  ช่างนาวา คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. Mr. Sasaki       Hiroshi คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. Ms.Abe           Hazuki คร ู      โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

10. การแข่งขันละครสั้น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 5 คน 
1. นายจตุรงค์       นรมัตถ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวสุดหทัย  ขมินทกูล คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวนันท์นภัส  น่าบัณฑิต คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. Mr. Sasaki       Hiroshi คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. Ms.Abe          Hazuki คร ู      โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

11. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายจตุรงค์         นรมัตถ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวสุดหทัย    ขมินทกูล คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวนันท์นภัส  น่าบัณฑิต คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. Mr. Sasaki      Hiroshi คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
5. Ms.Abe          Hazuki คร ู      โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

12. การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวสุขจิตร   ไชยูปถัมภ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสุภาพร   พิชญ์ภักดีอนันต์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางสาวสุรีย์พร    แก้วมา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
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13. การแข่งขันละครสั้น (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 5 คน 
1. นางสาวสุขจิตร  ไชยูปถัมภ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสุภาพร   พิชญ์ภักดีอนันต์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางสาวสุรีย์พร     แก้วมา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 

14. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางสาวสุขจิตร   ไชยูปถัมภ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสุภาพร   พิชญ์ภักดีอนันต์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางสาวสุรีย์พร      แก้วมา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 

15. การแข่งขัน Crossword  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม  2 คน 
1. นางสาวสุภารัตน์  กุลคง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายธีระยุทธ       เล็กพลอย คร ู      โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนันท์ชญาน์   มั่นเจริญ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นางสาวณัชชา     สังห์หิรัญ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นางจารุณี          กระฐินทอง คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
6. นายโชคชัย        จาดเมือง คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 

16. การแข่งขัน Crossword  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายพัชรพงษ์      จันทน์เทศ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวนพรัตน์ ทสะสิงคินทร์ คร ู      โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางทัศนีย์          ทัดเที่ยง คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาววีรญา    เมฆกระจาย คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นางสาววาสนา   เอี่ยมปฐม คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
6. นางสาวนาถนภัส  แพรเขียว คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. การแข่งขันแอโรบิก  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภททีม 15 คน 

1. นางนิตยา   อ่อนจันทร์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสมควร   อานทอง คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภนัน  อยู่ทิม   คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
4. นายวัชรพงศ์   มีศร คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 

2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม 2 คน 
1. นายสุทัศน์  ชมภูน้อย คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นายปัญญา  ปานลักษณ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางฐิตินันท์   สุขสวาสดิ์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
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4. นายกิตติชาติ   ทองรักษ์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางกลิ่นแก้ว  อินตาเพ็ชร คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 

3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม 2 คน 
1. นางบัวลอย    คิรินทร์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นายวรพงษ์   ประเสริฐศรี คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นายสิทธิพร  เทพนาคิน คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
4. นางดริยา  คงต่อ คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม กรรมการ 
5. นางลดาวัลย์  เถาวัลย์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 
1. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 

1. นายเอกชัย         นุใจมา คร ู โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางอมรรัตน์       ทองจั่น คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน กรรมการ 
3. นายมานพ         บุญยิ่ง คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
4.    นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ คร ู หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 

2. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายเอกชัย        นุใจมา คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางอมรรัตน์       ทองจั่น คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน กรรมการ 
3. นายมานพ         บุญยิ่ง คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
4.    นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ คร ู หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายภาณุสิษฐ์  ม่วงดิษฐ์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายวีระ  สิงหนารถ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายภาณุสิษฐ์  ม่วงดิษฐ์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายวีระ  สิงหนารถ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 

5. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายบุญสม     ใจขันธ์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นายอิสระ      บุตรมารศรี คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์    นิติสกุลชัย คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นางรัชกรณ ์  ทองจั่น คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน กรรมการ 
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6. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายบุญสม     ใจขันธ์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นายอิสระ      บุตรมารศรี คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์    นิติสกุลชัย คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นางอมรรัตน์   ทองจั่น คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน กรรมการ 

7. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายธีรยุทธ    เจียมวิศิษฐ์กุล คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายวิโรจน ์    อานทอง คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
3. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุด          ครู  สระหลวงพิทยาคม กรรมการ 

8. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว  
1. นายธีรยุทธ    เจียมวิศิษฐ์กุล คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายวิโรจน ์    อานทอง คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
3. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุด          ครู  สระหลวงพิทยาคม กรรมการ 

9. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางขวัญใจ    โสภากาศ คร ู โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม กรรมการ 
2. นางลักษณา   มีนาวงศ์ คร ู โรงเรียนเมธีพิทยา กรรมการ 
3. นางวิไล        รุ่งเรืองชัยสิทธิ ์ คร ู โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย กรรมการ 
4. นายธเนศ      โกวิทย ์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 

10. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายจําเริญศักดิ์   สุดคุ้ม คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นายกฤษณพงษ์   กรรณิกา คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
4. นายพิษณุ         วิชน ี คร ู โรงเรียนยอแซฟพิจิตร กรรมการ 
5. นายพลสิทธิ์       ฤทธิคง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

11. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว    
1. นายจําเริญศักดิ์   สุดคุ้ม คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นายกฤษณพงษ์   กรรณิกา คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
4. นายพิษณุ         วิชน ี คร ู โรงเรียนยอแซฟพิจิตร กรรมการ 
5. นายพลสิทธิ์      ฤทธิคง คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

12. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นายจสินทร์    ถมยา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายภูเบศ      ภวัตพิบูล คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายพสุธันย ์   จูทัย คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
4. นายประสาร   พัฒยา คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามพิทยาคม กรรมการ 
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13. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท ทีม 3 คน 
1. นายจสินทร์    ถมยา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นายภูเบศ       ภวัตพิบูล คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายพสุธันย์    จูทัย คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
4. นายประสาร   พัฒยา คร ู โรงเรียนโพธิ์ไทรงามพิทยาคม กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
1. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 

1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต        เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา     พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

2. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต      เอี่ยมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา    พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

3. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต  เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา  พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต      เอี่ยมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา     พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

5. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต      เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา    พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 
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6. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต        เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา   พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

7. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ฆ้องวงเล็ก  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต       เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา     พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

8. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ฆ้องวงเล็ก  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต       เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา    พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

9. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายสุวิทย์         มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายรักชาติ      นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
10. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 

1. นายสุวิทย์         มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์     ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายรักชาติ      นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
11. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซออู้  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 

1. นายสุวิทย์         มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายรักชาติ      นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
12. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซออู้  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 

1. นายสุวิทย์         มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
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3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายรักชาติ     นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

13. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย จะเข้  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายสุวิทย์    มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายรักชาติ    นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
14. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย จะเข้  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 

 1. นายสุวิทย์     มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นางอารีรัตน์     เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
 15. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม 7 หย่อง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 

1. นายสุวิทย์    มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์     ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
16. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม 7 หย่อง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 

 1. นายสุวิทย์    มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
17. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 

1. นายสุวิทย์   มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์   ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายธีรวัต  เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
18. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 

1. นายสุวิทย์   มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายธีรวัต    เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
19. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 

1. นายอภิเชฐ   คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร   เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
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4. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
5. นายรักชาติ   นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

20. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอภิเชฐ   คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร   เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
5. นายรักชาติ   นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

     

การแข่งขันวงดนตรีไทย 
21. การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท ทีม 8-9 คน    

1. นายสุวิทย์   มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง คร ู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นายประพัฒน์    ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นายรักชาติ      นาครัตน์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
22. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท ทีม 15 คน 

1. นายอภิเชฐ      คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร     เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์   วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายธีรวัต      เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางเมตตา    พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 

23. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท ทีม 12 คน 
1. นางเมตตา     พลประถม รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นายไชยเชษฐ์  วรนุช คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายอภิเชฐ     คงรอด คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายธีรวัต      เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

24. วงอังกะลุง  ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท ทีมไม่เกิน 21 คน 
1. นายสุวิทย์       มาคํา คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นายธีรวัต        เอ่ียมดี คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายประพัฒน์   ทัพซ้าย คร ู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเมตตา      พลประถม รองผอ. โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ 
25. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท ทีมไม่เกิน 40 คน  

1. นายอภิเมธ หว่างคีรี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายยุทธนา เตชรังศรี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
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3. นายชรินทร์ พลลา คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นายสมชาย สุขดิษฐ์ คร ู สพม.เขต 41 กรรมการ 
6. นายสงกรานต์ พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์ แสงมณี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
8. นายภูเบศก์ เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
9. นายณัฐพล สิฏฐกุล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

10. นายอภิเมธ หว่างคีรี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
26. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.1-6  ประเภท ทีมไม่เกิน 40 คน  

1. นายอภิเมธ หว่างคีรี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายยุทธนา เตชรังศรี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นายชรินทร์ พลลา คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นายสมชาย สุขดิษฐ์ คร ู สพม.เขต 41 กรรมการ 
6. นายสงกรานต์ พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์ แสงมณี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
8. นายภูเบศก์ เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
9. นายณัฐพล สิฏฐกุล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

27. การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 – 3 ประเภททีม 
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายพิษณุ      ตุ้มสุวรรณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายยุทธนา    เตชรังศรี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นายกฤษดา    แสนยะ คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
6. นายชนาณัติ   ศรีคัดเค้า คร ู โรงเรียนสากเหล็กพิทยา กรราการ 

28. การประกวดวงดนตรีวงสตริง  ระดับชั้น ม.4 - 6  ประเภททีม 
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายพิษณุ      ตุ้มสุวรรณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายยุทธนา    เตชรังศรี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นายกฤษดา    แสนยะ คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
6. นายชนาณัติ    ศรีคัดเค้า คร ู โรงเรียนสากเหล็กพิทยา กรราการ 

29. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1 – 3 ประเภททีม 25 - 40 คน 
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นายสงกรานต์  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
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3. นายสุรศักดิ์   แสงมณี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
30. การประกวดขบัขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.4 – 6 ประเภททีม 25 - 40 คน 

1. นายภูเบศก์    เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นายสงกรานต์  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์   แสงมณี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

31. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายสมชาย    สุขดิษฐ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.เขต 41 กรรมการ 
2. นางอารีรัตน์   เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายกรกช     ภูสําเภา คร ู โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 
4. นายชรินทร์   พลลา คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 

32. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นายสมชาย     สุขดิษฐ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.เขต 41 กรรมการ 
2. นางอารีรัตน์    เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายกรกช      ภูสําเภา คร ู โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 
4. นายชรินทร์    พลลา คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 

33. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายสมชาย    สุขดิษฐ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.เขต 41 กรรมการ 
2. นายพสิษส์     ทีด ี คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นายพิษณุ     ตุ้มสุวรรณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายวรจักษ์    ชาวด่าน คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

34. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายสมชาย   สุขดิษฐ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.เขต 41 กรรมการ 
2. นายพสิษส์    ทีด ี คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นายพิษณุ    ตุ้มสุวรรณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายวรจักษ์   ชาวด่าน คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

35. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี คร ู โรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
2. นายสมศักดิ์   โมราสวัสดิ ์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
3. นายนพพร   วัฒนพันธุ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 

36. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี คร ู โรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
2. นายสมศักดิ์      โมราสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
3. นายนพพร        วัฒนพันธุ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 

37. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี คร ู โรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
2. นายกรกช       ภูสําเภา คร ู โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 



22 
 

3. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยา กรรมการ 
38. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 

1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี คร ู โรงเรียนสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
2. นายกรกช        ภูสําเภา คร ู โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 
3. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยา กรรมการ 

39. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ชาย  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายนพพร        วัฒนพันธุ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางอารีรัตน์    เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐนูปถัมภ์ กรรมการ 

40. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายนพพร        วัฒนพันธุ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางอารีรัตน์    เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐนูปถัมภ์ กรรมการ 

41. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ชาย  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายนพพร        วัฒนพันธุ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางอารีรัตน์    เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐนูปถัมภ์ กรรมการ 

42. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  หญิง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายนพพร        วัฒนพันธุ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางอารีรัตน์       เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐนูปถัมภ์ กรรมการ 

43. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอธิเมธ       หว่างคีรี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2. นายอรุณวัฒน์   อินทร์แนม คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายชนาณัติ     ศรีคัดเค้า คร ู โรงเรียนสากเหล็กพิทยา กรราการ 

44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ระดับชั้น ม.1-3  ประเภท เดี่ยว 
1. นายอธิเมธ       หว่างคีรี คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2. นายอรุณวัฒน์   อินทร์แนม คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายชนาณัติ     ศรีคัดเค้า คร ู โรงเรียนสากเหล็กพิทยา กรราการ 

45. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคํา                คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม                           กรรมการ 
2. นายบุญเจตน์   เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายชนาณัติ     ศรีคัดเค้า คร ู โรงเรียนสากเหล็กพิทยา กรราการ 

46. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภท เดี่ยว 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคํา                คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม                           กรรมการ 
2. นายบุญเจตน์   เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
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3. นายชนาณัติ     ศรีคัดเค้า คร ู โรงเรียนสากเหล็กพิทยา กรราการ 
47. การแข่งขันวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม(WIND ENSEMBLE) ระดับชั้นม.1 – ม.3ประเภท ทีม 

1. นายภูเบศก์     เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นายสงกรานต์  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์   แสงมณี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

48. การแข่งขันวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม(WIND ENSEMBLE) ระดับชั้นม.4 – ม.6 ประเภท ทีม 
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นายสงกรานต์  พลประถม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์   แสงมณี คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 

 
   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 
 47. การแข่งขันรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 8-10 คน 

1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. ดร.นฏกร           ปิ่นสกุล คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง กรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา   ศรีสุวรรณ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. น.ส.อรุณลักษณ์ ธัญรัตน์ทวีลาภ คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสวณี     บุญอินทร์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 

48. การแข่งขันรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 8-10 คน 
1. นางเบญจวรรณ   โหมดชัง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. ดร.นฏกร           ปิ่นสกุล คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง กรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา   ศรีสุวรรณ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นายไตรภพ        กองจันทร์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 

49. การแข่งขันระบํามาตรฐาน  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 6-12 คน 
1. นางเบญจวรรณ   โหมดชัง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางกนกวรรณ     บุญเสรฐ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายชลรวี           อ้นอินทร์ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
4. นายวันชัย          บุญสอง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง คร ู โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ 

50. การแข่งขันระบํามาตรฐาน  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 6-12 คน 
1. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางกนกวรรณ     บุญเสรฐ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายไตรภพ         กองจันทร์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
4. นางสาวสุจิตรา    ศรีสุวรรณ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง คร ู โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ 
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51. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 12 คน 
1. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. ดร.นฏกร   ปิ่นสกุล คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง กรรมการ 
3. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง คร ู โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ กรรมการ 
4. น.ส.อรณุลักษณ ์ธัญรัตน์ทวีลาภ คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชลรวี  อ้นอินทร์ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 

52. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 12 คน 
1. ดร.นฏกร   ปิ่นสกุล คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง กรรมการ 
2. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นางภัทราพร   นิธิธรรมกร คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายชลรวี   อ้นอินทร ์ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
5. นายไตรภพ   กองจันทร์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 

53. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 16 คน 
1. นายชลรวี   อ้นอินทร ์ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
2. นางกนกวรรณ   บุญเสรฐ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางธิดารัตน์     โตเทศ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายวันชัย    บุญสอง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

54. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 16 คน 
1. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นายชลรวี   อ้นอินทร ์ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นางสาวจุฬารัตน์   เกิดเพ็ง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวเด่นนภา   โพพิมล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ กรรมการ 

55. การแข่งขันแสดงตลก  ระดับชั้น ม.1-6 ประเภท ทีม 3-5 คน 
1. นายวันชัย  บุญสอง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
2. นางสาวสวณี    บุญอินทร์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางสาวเด่นนภา  โพพิมล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

56. การแข่งขันแสดงมายากล  ระดับชั้น ม.1-6 ประเภท ทีม 2  คน 
1. นายไตรภพ  กองจันทร์ คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
2. นางสาวจุฬารัตน์   เกิดเพ็ง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวสวณี   บุญอินทร์ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน  

1. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวบุญเลี้ยง  อินทระ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
3. นางสมรศรี  กาหา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายฐิติ      ภาคถารีย์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวบุญเลี้ยง  อินทระ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
3. นางสมรศรี  กาหา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายฐิติ      ภาคถารีย์ คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
2. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายประเวศ   เพ็ชรโต คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
4. นายจิรกิตติ์   แสงจันทร์ คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 

4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร คร ู โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า กรรมการ 
2. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายประเวศ   เพ็ชรโต คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
4. นายจิรกิตติ์   แสงจันทร์ คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 

5. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 6 คน 
1. นางพเยาว์     ศรีพงษ์  คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นายวัชรพันธ์  มีศร คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสุวรรรณ   เรืองยินดี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายชูชาติ      ยืนยาว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

6. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 6 คน 
1. นางพเยาว์     ศรีพงษ์  คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นายวัชรพันธ์  มีศร คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสุวรรรณ   เรืองยินดี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
4. นายชูชาติ      ยืนยาว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางอรกัลยา   จันทรสมบัติ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 
3. นายชาญชัย   รัตนเลิศ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายเฉวียง     ปั้นเพ็ง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
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8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางอรกัลยา   จันทรสมบัติ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์ คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 
3. นายชาญชัย   รัตนเลิศ คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
4. นายเฉวียง     ปั้นเพ็ง คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

9. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นายธนิตศักดิ์   พันธุ์นวล คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
2. นางชบาไพร    เทียมธรรม คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นายวัชระ       สุขเกษม คร ู โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กรรมการ 
4. นายสมชาย     อินทะเสน คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 

10. การแข่งขันจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นายดรุณ       เพ็ชรโต คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายณัฐภรณ์   พันธวงค์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นายวีระศักดิ์   ฉิมปาน คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายบุญลือ     จิราพงษ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นายภิรมย์      จันทรสมบัต ิ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกมลทิพย์   ศรมณี คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางดวงกมล    เรืองเพชร คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 
2. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นายอิสริยะ     สติใหม่ คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางศุภรา       ศิลปธร คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสมรศรี     กาหา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางดวงกมล    เรืองเพชร คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 
2. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นายอิสริยะ     สติใหม่ คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางศุภรา       ศิลปธร คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสมรศรี     กาหา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

13. การแข่งขันทําอาหาร  น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางมนัสชนก   นุชม ี รองผอ. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
2. นางนิศารัตน์    ยกให้ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางพูนทรัพย์   จํานวน คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
4. นางทิพประภาพร  ดีนิยม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางอุดมพร    บูรณกูล คร ู โรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการ 
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14. การแข่งขันทําอาหาร  น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางมนัสชนก    นุชม ี รองผอ. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
2. นางนิศารัตน์     ยกให้ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นางพูนทรัพย์    จํานวน คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
4. นางทิพประภาพร  ดีนิยม คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางอุดมพร     บูรณกูล คร ู โรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการ 

15. การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางดวงกมล        เรืองเพชร คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอ่ียม คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ     อ่อนผึ้ง คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
4. นางศุภรา           ศิลป์ธร คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวรจนา      ตระการศิริ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 

16. การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ   ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางดวงกมล        เรืองเพชร คร ู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอ่ียม คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ      อ่อนผึ้ง คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
4. นางศุภรา            ศิลป์ธร คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวรจนา    ตระการศิริ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 

17. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางพเยาว์         ศรีพงษ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางวัลลาห์        สายอุบล คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางศุลีพร         กล่อมจิตต์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นางสุวรรณ        เรืองยินดี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชูชาติ          ยืนยาว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

18. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางพเยาว์         ศรีพงษ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
2. นางวัลลาห์        สายอุบล คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
3. นางศุลีพร         กล่อมจิตต์ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นางสุวรรณ        เรืองยินดี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชูชาติ          ยืนยาว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน 

1. นายเรือง   ชูมลัยวงศ ์ คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
3. นางวารุณี     ลิขิตศรัณย์ คร ู โรงเรียนวังกรดพิทยา กรรมการ 
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4. นายณิชพน  คุ้มคํา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 

2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางสาวศิริยุภา   ฉิมพาลี คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวศศิณัฏฐ์  แก้วเนตร คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางสาวรุจิรา     สุดแก้ว คร ู โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
4. นางสาวศศิวิมล  พลเจียก คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
5. นางวราพร  สุรินทร์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางสาวศิริยุภา   ฉิมพาลี คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวศศิณัฏฐ์  แก้วเนตร คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
3. นางสาวรุจิรา     สุดแก้ว คร ู โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
4. นางสาวศศิวิมล  พลเจียก คร ู โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ 
5. นางวราพร  สุรินทร์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ 
2. นายชัยยะ      สว่างวงษ ์ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 
3. นายนุกูล       ทวีกิจสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
4. นายวรพจน์    ตระการศิริ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นายณิชพน    คุ้มคํา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

5. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร คร ู โรงเรียนอนุบาลวชิร กรรมการ 
2. นายชัยยะ      สว่างวงษ ์ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 
3. นายนุกูล       ทวีกิจสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
4. นายวรพจน์   ตระการศิริ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
5. นายณิชพน    คุ้มคํา คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

6. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายไกรวิทย์   รากแก้ว คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม คร ู โรงเรียนสรรเพญชอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวเบญจพร รอดสุขเจริญ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
4. นางพรพิมล   เรี่ยมสุวรรณ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
5. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 

7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายเรือง   ชูมลัยวงศ ์ คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี คร ู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม กรรมการ 
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4. นายอดุลย์   คําตัน คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวจามรรัตน์   ถุงเงิน คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายสมัคร   พงษ์พุฒ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางนิรันตรี   อาจเอื้อ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
3. นายวรพจน์  ตระการศิริ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายไพบูลย์  พละกสิกร คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายจีระพงษ์  โพพันธ์   คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 

9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายสมัคร  พงษ์พุฒ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ คร ู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการ 
3. นายวรพจน์   ตระการศิริ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายไพบูลย์  พละกสิกร คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
5. นายจีระพงษ์  โพพันธ์   คร ู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ 

10. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นางสาวเจริญพร  เพชร คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
2. นายไพศาล        ศิวเวทพิกุล คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายบุญรอด      ชูเมือง คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นายมาโนชญ์     แสงศิริ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวรุจิรา     กลิ่นทอง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 

11. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 2 คน 
1. นายมาโนชญ์     แสงศิริ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวสุริยา     หย่ําวลิัย คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสวีณา        วัชรสุนทรกิจ คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นายอดุลย์        คําตัน คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นายวรวุฒิ        ศิริอ่อน คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 

12. การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา       กลิ่นทอง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นางสาวพิจิตรา     หมอกมืด คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุริยา       หย่ําวิลัย คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
5. นางนริสลา          ทองคํา คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 

13. การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา       กลิ่นทอง คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
3. นางสาวพิจิตรา     หมอกมืด คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
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4. นางสาวสุริยา       หย่ําวิลัย คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ 
5. นางนริสลา          ทองคํา คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 

14. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 2 คน 
 1. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อนพุทธา คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายวรวุฒิ          ศิริอ่อน คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
3. นายนุกูล       ทวีกิจสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
4. นายไพศาล    ศิวเวทพิกุล คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
5. นายศราวุธ    ตั้งใจ คร ู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ กรรมการ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. การจัดการค่ายพักแรม  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 8 คน 

1. นายธีระ     สุทธิ  คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายอนันทิราช  ลี้สกุล คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
3. นายทวีผล    เร่งพลั้ง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นายวิเชียร    เทพโสภา คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
5. นายฌาณวัฒน์   นิ่มสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
6. นายปกาศิต     เรี่ยมสุวรรณ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
7. นายมานิตย์     สุวรรณคีรี คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 

2. การสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 6 คน 
1. นายธีระ  สุทธิ  คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นายอนันทิราช  ลี้สกุล คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
3. นายทวีผล   เร่งพลั้ง คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
4. นายวิเชียร   เทพโสภา คร ู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา กรรมการ 
5. นายฌาณวัฒน์   นิ่มสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
6. นายปกาศิต   เรี่ยมสุวรรณ คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
7. นายมานิตย์  สุวรรณคีรี คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 

3. กิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั้น ม.1-6 ประเภท ทีม 7-10  คน 
1. นางประภาศรี   เพ็ชรโต คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นางณัฐกานต์   ขมินทกูล คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางบุญก้าน    ต่อมยิ้ม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววิราศิณี  ขันตรี คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
5. นางอุมาพร     เดชจบ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 

4. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 5 คน 
1. นายชูชาติ    ยืนยาว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางอรสา    ศิลปวรณ์วิวัฒน์ คร ู โรงเรียนเมธีพิยา กรรมการ 
3. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
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4. นางสุวิชา     เนตยานันท์ คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางนงนุช     เพ็งศิร ิ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

5. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 5 คน 
1. นายชูชาติ   ยืนยาว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
2. นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ คร ู โรงเรียนเมธีพิทยา กรรมการ 
3. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสุวิชา   เนตยานันท์ คร ู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางนงนุช  เพ็งศิริ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 

6. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม  
1. นางปุญชรัสมิ์       แก้วกล่ํา คร ู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา กรรมการ 
2. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน์ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 
3. นางสาววิลาวัลย์   จุลพันธ์ คร ู โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี    ศรีใจวงค ์ คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นางสาวธญาภา    ธรรมา คร ู โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 

7. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม  
1. นางธัญศญา       บูรพา คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์ คร ู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม กรรมการ 
3. นายชยุตพันธุ์    แจ่มโภคนิษฐ์ คร ู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวเชาวนีนาถ  อินทมินทร์ คร ู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวปวีณา      แก้วกอง คร ู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม กรรมการ 

8. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิลขาว คร ู  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางอํานวยพร      ศรีประเสริฐ คร ู  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  กรรมการ 
3. นางอุไรวรรณ      พิพัฒนกุล คร ู  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  กรรมการ 

9. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิลขาว คร ู  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางอํานวยพร    ศรีประเสริฐ คร ู  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  กรรมการ 
3. นางอุไรวรรณ     พิพัฒนกุล คร ู  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  กรรมการ 

 
หุ่นยนต ์ 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 

1. นายภักดี        เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร   มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์     ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน       โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
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6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย      ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต   แสงโชติ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี         เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์     ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน       โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย       ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต    แสงโชต ิ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี         เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์      ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน        โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย         ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต      แสงโชต ิ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

4. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี        เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์     ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน       โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย       ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต    แสงโชต ิ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

5. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี          เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร     มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์    ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์      ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ กรรมการ 
5. นายอุเทน        โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
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6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย       ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต    แสงโชต ิ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

6. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี         เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์     ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน       โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย      ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต   แสงโชติ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

7. การแข่งขันโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี         เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์     ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน       โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย      ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต   แสงโชติ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

8. การแข่งขันโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 3 คน 
1. นายภักดี        เจริญรส คร ู โรงเรียนตะพานหิน กรรมการ 
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว คร ู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา กรรมการ 
3. นายนนทศักดิ์   ศรีน่วม คร ู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์     ประมูลชัย  คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
5. นายอุเทน       โค้งนอก คร ู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ คร ู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
7. นายศุภชัย       ตาสาย คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
8. นายปริวรรต    แสงโชต ิ คร ู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการ 

 
เรียนร่วม–ศิลปะ (เพิ่มเติม) 
1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1–3 

1. นายเอกชัย      นุใจมา                  คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม              กรรมการ 
2. นางอมรรัตน์    ทองจั่น                 คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน            กรรมการ 
3. นายมานพ      บุญยิ่ง                   คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา                 กรรมการ 
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4. นายภานุ        ชุ่มใจ              พนักงาน ราชการโรงเรียนพิจติรปญัญานุกลู                 กรรมการ 
2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1–3 

1. นายเอกชัย      นุใจมา                  คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม              กรรมการ 
2. นางอมรรัตน์    ทองจั่น                 คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน            กรรมการ 
3. นายมานพ      บุญยิ่ง                   คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา                 กรรมการ 
4. นายภานุ        ชุ่มใจ              พนักงาน ราชการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล                 กรรมการ 

3. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น 
1. นายเอกชัย      นุใจมา                  คร ู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม              กรรมการ 
2. นางอมรรัตน์    ทองจั่น                 คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน            กรรมการ 
3. นายมานพ      บุญยิ่ง                   คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา                 กรรมการ 
4. นายภานุ        ชุ่มใจ              พนักงาน ราชการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล                 กรรมการ 

4. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับ ม.1-3 เดี่ยว 
1. นายสมชาย     สุขดิษฐ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.เขต 41 กรรมการ 
2. นางอารีรัตน์    เถาสมบูรณ์ คร ู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายกรกช       ภูสําเภา คร ู โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 
4. นายชรินทร์      พลลา คร ู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ 
5.    นายภานุ         ชุ่มใจ              พนักงาน ราชการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล                 กรรมการ 

  
  จึงขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์          
และยุติธรรม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ต่อไป 
 
                         สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม  พ.ศ.2560 
                            
                  

        (นายวิรัตน์   ศิริอ่อน) 
             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
    ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 


