
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  กลุ่มที่  ๒ 
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖7  ปีการศึกษา  ๒๕60 

…………………......................................................................................……………………………….. 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ จะด ำเนินงำนโครงกำรประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทน

นักเรียนในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖7  ปีกำรศึกษำ ๒๕60  เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออก 
ตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์   ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อ 
เพ่ือกำรพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม  เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  
และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยยำเสพติด  โดยจัดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ จึงก ำหนดให้โรงเรียนโซนที่ ๒ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต ๒ 
(เฉพำะโรงเรียนที่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ) โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติเป็นตัวแทนรับผิดชอบโดยก ำหนดกำรจัดกิจกรรมในวันที่  9 – 10  กันยำยน  2560  
โดยใช้สนำมกำรแข่งขันที่ โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม  โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม  โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม   
และโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน กลุ่มที่  ๒  เข้ำร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖7  ปีกำรศึกษำ ๒๕60  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ด าเนินการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย  

๑. นำยอ ำนำจ บุญทรง    ผู้อ ำนวยกำร สพม. ๔๐    ประธำนกรรมกำร  
๒. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกสังกัดในกลุ่ม 2       กรรมกำร  
๓. นำงทิวำภรณ์  ทองจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร  
๔. นำยอำคม  วิทยเขตปภำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงิน 

และสินทรัพย ์    กรรมกำร  
๕. นำยสมชำย ค ำเมือง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ   กรรมกำร  
๖. นำงละออง หำญยำกรณ์  นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ  

ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร  
๗. นำงสุวรรณำ วรทล    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร  
๘. นำยสมบูรณ ์ถนอมพลกรัง   นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
      ปฏิบัติ หน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำร 

งำนบุคคล     กรรมกำร 
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๙. นำงสำวพัฒนำ เต็มเพชร  นักกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจ 
สอบภำยใน     กรรมกำร 

๑๐. นำงเบญจวรรณ สิงห์โต   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    กรรมกำร  
11. นำยนิรุณ  แก้วนิคม   รอง ผอ โรงเรียนเพชรพิทยำคม  กรรมกำร 
12  นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์  ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำยไพโรจน์  หำญแก้ว            รอง ผอ.โรงเรียนหลม่สักวิทยำคม       กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

๒.  คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 2.1  คณะกรรมการกลาง  ประสานงาน  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1. นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยธนัญชัย  พรหมภักด ี ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รองประธำน 
 4. นำยสิทธิโชค  ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผำแดงวิทยำคม รองประธำน 
 5. นำยพงษ์ศักดิ์  กมลเสถียร รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงวำสนำ  จันทสิงห์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำยสุพรรณ์  พลบุรี รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำยศรชัย  กันด ี รอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
 9. นำงพนำรัตน์  พลกลำง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 11. นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 12. นำงชำลินี  พรมแสง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 13. นำงสำวพุดตำล  ศรีเมฆ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 14. นำยสิทธิสุทธิ  วงษ์แหวน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 15. นำยไพโรจน์  หำญแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 16. นำงสุพรรณี  แก้วทะ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 17. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม  ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อยของ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ  พร้อมทั้งแจ้งแผนผังห้องที่ใช้ในกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ทรำบ  ประกอบด้วย  
 1. นำยสุทัศน์  เย็นใจ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอมรินทร์  ศรีจันทร์สุข ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 3. นำยสง่ำ  หอมจันทร์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำงทองจันทร์  แสงสว่ำง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำยโกศล  อินทิวำพร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำยอนุศักดิ์  เปรมโยธิน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำงประนอม  อุดพ้วย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำงสำวสุทธิวรรณ  อินน้อย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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     ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำทีป่ระชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1. นำยสนั่น  สีอ่อน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยวิชัย  วิเศษน้อย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 3. นำงสำวอัมรำ  โยธำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำยกิจสุพัฒน์  ฉัตรวิโรจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงทัศนำ  เกตุพันธุ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำทีต่้อนรับคณะผู้บริหำร  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  และประสำนงำนกำร
แข่งขันกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 1. นำงวำสนำ  จันทสิงห์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงพนำรัตน์  พลกลำง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองกรรมกำร 
 3. นำงปิ่นปินัทธ์  มำสำร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงพรพรหม  โสภำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำงพรสมัย  กำวน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำงชำลินี  พรมแสง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 9. นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำงสำวเครือวัลย์  ทองมำก ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 11. นำงพิมพำ  เปรมโยธิน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 12. นำงบุษยำ  พรหมศร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 13. นำงดำวประกำย  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 14. นำงสำวสุบิน  บัวทุม เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนงบประมำณ กรรมกำร 
 15. นำงสำวบุษยำพรรณ  สีทำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนงบประมำณ กรรมกำร 
 16. นำงกนกวรรณ  พลกัณฑ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนวิชำกำร กรรมกำร 
 17. นำงสำวสุภำพร  มงคลวัจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 18. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินและวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำนประกอบด้วย 
 1. นำงวำสนำ  จันทสิงห์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุภำพร  มงคลวัจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 3. นำยสุรพล  หำพุทธำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
      4.   นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย คร ูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๖ คณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน  มีหน้ำที่จัดท ำข้อมูลกำรแข่งขันและบันทึกผลกำรแข่งขัน พร้อม
ทั้งจัดท ำเกียรติบัตรและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 1. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมัย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 3. นำงบังอร  สีเลื่อม ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำยธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
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 5. นำยกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำยยิ่งคุณ  รอดทิม ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำงพรพรหม  โสภำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำงสำวโสรญำ  วันเสน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 9. นำงสำวทัดดำว  ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำงสำวนันทนัช  รัตนำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
      11. นำงสำวกุลนิภำ  จนัทขัน คร ูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 11. นำงสำวพิมพลอย  ตำมตระกูล ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๗ คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำที่บันทึกภำพ  ณ  สถำนที่ด ำเนินกำรแข่งขันทุกกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 1. นำยวิชัย  วิเศษน้อย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสนั่น  สีอ่อน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 3. นำยพิทยำ  อุมำลี ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำยสุรสิทธิ์  ศัตรูวำด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำยไพฑูรย์  มั่นคง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  
วำงแผนกำรด ำเนินกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้ จดัเตรียมเอกสำรกำรแข่งขัน  รับรำยงำนผลกำรแข่งขัน  หำก
กรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำว  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงวำสนำ  จันทสิงห์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
 3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ทุกโรงเรียนในโซน  2 กรรมกำร 
 4. ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงพนำรัตน์  พลกลำง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำงสุพรรณี  แก้วทะ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 7. นำงสุกัญญำ  วงค์อินทร์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นำยธนัญชัย  พรหมภักด ี ผอ.โรงเรียนต้ิววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยพงษ์ศักดิ์  กมลเสถียร รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
 3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ทุกโรงเรียนในโซน  2 กรรมกำร 
 4. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำยปรณัฐ  ยำค ำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. นำยบุญแล  แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมฯ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสุพรรณ์  พลบุรี รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
 3. นายวีระพงษ์  กรมกอง ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายสมบัติ  ทิพย์ต าแย ครู โรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการ 
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 5. นายรณชัย  ปราชม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการ 
 6. นายชัยวัฒน์  ชมมา ครู โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมการ 
 7. นายเมธิน  บุณเรือง ครู โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการ 
 8. นายกิตติพงษ์  บุณเรือน ครู โรงเรียนบ้างสงเปลือย กรรมการ 
 9. นางชลิดา  กรชนกธนรงค์ ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางวนิดา  วัฒนินทร ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวรพีพร  จันทร์ทักษ์ ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ 
 12. นายวุฒิชัย  อุ่นพิมพ์ ครู โรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสายฝน  ถวิลไพร ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางสาววิลาวัณย์  โสมาสา ครู โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการ 
 15. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง ครู โรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการ 
 16. นางสาวชนิภรณ์  ชราชิต ครู โรงเรียนจิตพิมล กรรมการ 
 17. นางกันญาพรรณ์ ทวีเจริญสุช ครู โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการ 
 18. นายอนุรักษ์  แก่นชา ครู โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ กรรมการ 
 19. นายสนั่น  สีอ่อน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 20. นายวัฒนา เดชรักษา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 21. นายส าราญ  เวียงวิเศษ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 22. นายไพฑูรย์  มั่นคง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 23. นายจรัญ  ใจวงค์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 24. นางสาวนิทร์พร  รักษาบุญ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 25. นางสาวสุภาพร  มงคลวัจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 26. นางนิรัน  บุญมาติด ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 27. นางพรรลุนี  บุมี ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 28. นางพัชนี  ตรีศร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 29. นางนาตยา  อินทวิาพร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 30. นางสาวศุภลักษณ์  ค ามุง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 31. นางทัศนา  เกตุพันธุ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 32. นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 33. นางสาวโสรญา  วันเสน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 34. นายสยาม  สนิมค้ า ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ 
 35. นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 36. นำงพรสมัย  กำวน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 37. นำงนิษฐินันท์  เรือนแก้ว ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมฯ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นำยสุนทร  ระดมสุข ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพงษ์ศักดิ์  กมลเสถียร รอง ผอ โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
3. นำยปรเมศ   ดีบุญโน ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยจรัส   วงค์หล่มแก้ว ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
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5. นำยมำนิต   ชมเชย ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยอักษร   ดีไสว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยยุทธนำ   เทพพิทักษ์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
8. นำยชัยวัฒน์   เสมำทอง ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยสุรพล   หำงำม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
10. นำยไพรัตน์   บุญตำ ครูโรงเรียนโคกมน กรรมกำร 
11. นำงสำวนงนุช   นำมล้ ำ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
12. นำงรุจี   ขะมำนำม ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
13. นำยกิติภูมิ   บัวละคร ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
14. นำยสรรเสริญ   จันทร์แดง ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
15. นำยวิชัย   แก้วมหำวงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
16. นำยสิทธิสุทธิ   วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำยล ำเนำ   จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำยสมเกียรติ   สุต๋ำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 
 1. นำยสิทธิโชค  ทองโคตร ผอ.โรงเรียนผำแดงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยไพโรจน์   หำญแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รองประธำน 
 3. นำงขนิษฐำ  ม่วงศรีจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ รองประธำน 
 4. นำงสำวมยุรี  ปิ่นนำง รอง ผอ.โรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล รองประธำน 
 5. นำงสำวสมใจ  สีดำจันทร์ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงวชิรำภรณ์  วจีอรุโณทัย ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำยดลภัทร  สำยวงศ์ค ำ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำงสำวปิ่นเงิน  ทำสุวรรณ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 9. นำงสำวจิตรำภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำยชัยวัฒน์  บุญคง ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 11. นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 12. นำยกิตติภัค  สำยวัน ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 13. นำยลิขิตดง  นันตำ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 14. นำยธรรมรัตน์  เบ้ำชำรี ครู โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำร 
 15. นำงกนกพิชญ์  ค ำคูน ครู โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 16. นำงสำวกัลยำณี  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
 17. นำยอภิโกสน  ค ำสิงห์ ครู โรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
 18. นำงจุฑำทิพย์  ภู่ทับทิม ครู โรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
 19. นำงสำวธนภรณ์  หำงำม ครู โรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
 20. นำงศุภลักษณ์  ขวัญแสน ครู โรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
 21. นำงสุกัญญำ  ชูอินทร์ ครู โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 22. นำยชลนที  มุยค ำ ครู โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
 23. นำยสุนภนต์  นิณรัตน์ ครู โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
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 24. นำงสำวเรณุมำศ  ภักดีโต ครู โรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
 25. นำงขนิษฐำ  บุญเทิงทอง ครู โรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
 26. นำยสุวรรณ์  พิมเสน ครู โรงเรียนบ้ำนดงน้ ำเดื่อ กรรมกำร 
 27. นำงภัทรวดี  ชลิตภิรัตน์ ครู โรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
 28. นำยเฉลิมชัย  อ่อนตำ ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
 29. นำยชวดล  ต้นแก้ว ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
 30. นำยคชนินทร์  คุ้มทรง ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
 31. นำงสุวีร์ดำ  ปะนิทำนะโต ครู โรงเรียนบ้ำนบุ้งคล้ำ กรรมกำร 
 32. นำยสุรไกร  แก้วเต็ม ครู โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
 33. นำยพิเชษฐ์  ชำวสพุง ครู โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
 34. นำยยุรนันธ์  พรรณขำม ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคมฯ กรรมกำร 
 35. นำยพิทยำ  อุมำลี คร ูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 36. นำงสำวทัดดำว  ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 37. นำยยิ่งคุณ  รอดทิม ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 38. นำงบังอร  สีเลื่อม ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 39. นำยธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 40. นำงสำวนันทนัช  รัตนำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 41. นำยกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
 42. นำงชำลินี  พรมแสง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 43. นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส) 
 1. นายสงกรานต์  มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ   
 2. นายสุพรรณ์  พลบุรี รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธาน   
 3. นางจามจุรี  นาคประภัสสร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ   
 4. นางสายชล  โตฐิญานนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ   
 5. นางนวลนิช  ดีไสว ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ   
 6. นางชนิดาภา  จันทร์พุทธา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ   
 7. นางณภัคสินี  มุจรินทร์รัตน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ   
 8. นางสาวสมฤดี  ศรีชามก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ   
 9. นางปิยพร  สรรพช่าง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ   
 10. นายสหภัส  แร่นาค ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ   
 11. นางสาวบุปผาชาติ  น าภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ   
 12. นางสาวประกายเพชร  ธีรภูมิสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ   
 13. นางสุพานิช  เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ   
 14. นางสาวสาวิตร ี ฉะฉาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ   
 15. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ   
 16. นางสาวมณีรัตน์  ดวงปิ่นตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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๓.  คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
 ๓.๑  คณะกรรมการกลาง  ประสานงาน  ด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 ๑. นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รองประธาน 
 ๓. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม รองประธาน 
 ๔. นำยพีรวัตร  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ รองประธาน 
 ๕. นำยประเทือง  ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
 ๖. นำงรุ่งนภำ  ขวัญพรม ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ 
 ๗.  นำงรัชนู  บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ 
 ๘.  นำงกมลวรรณ  บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการ 
 ๙.  นำยณรงค์  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการ 
 ๑๐. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปิ่นตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
 ๑๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
 ๑๒. นำยวุฒิพงษ์  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
 ๑๓. นำยอำนุภำพ  สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
 ๑๔. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ กรรมการ 
 ๑๕. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นำงบุศรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๒ คณะกรรมการการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม  ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อย
ของสถำนที่เพ่ือใช้ด ำเนินงำนในวันที่  9 – 10  กันยำยน  2560  ประกอบด้วย 
 1. นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รองประธำน 
 4. นำยพีรวัตร  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ รองประธำน 
 5. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๖. นำยอำนุภำพ  สุภิรัตน์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปิ่นตำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๘.  นำยสำธิต  หงษ์ทอง คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๙.  นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำงสำวชนิดำภำ  จันทร์พุทธำ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๑๑. นำยประเทือง  ทองมี คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๑๒. นำยวุฒิพงษ์  สีสุก คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๑3. นักกำรภำรโรงทุกคน โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๑4. นำงอำจินต์  เหง้ำสำ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑5. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่  ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขันจนสิ้นสุดกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยพีรวัตร  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ รองประธำน 
 ๔.  นำงณภัศสินี  มุจรินทร์รัตนะ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 5.  นำงสำวจงกลณี  พิลำเกิด คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 6.  นำงสำวสมฤดี  ศรีชำมก คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 7.  นำงบุศรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. นำงนงเยำว์  เกษทองมำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่ต้อนรับคณะผู้บริหำร  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  แขกผู้มีเกียรติ
ประกอบด้วย 
 1. นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รองประธำน 
 4.  นำงสำยชล  โตฐิญำนนท์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 5.  นำงสำวชนิดำภำ  จันทร์พุทธำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 6.  นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปิ่นตำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 7.  นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 8.  นำยพีรวัตร  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. นำงอำจินต์  เหง้ำสำ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๓.๕  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำทีเ่บิกจ่ำยเงินและวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงกมลวรรณ  บุญสวน คร ูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 ๓.  นำงกรัญญำ  ศรีมูล คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 4.  นำยลิขิตดง  นันตำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.  นำงสำวกัญนิกำ  สีเสน คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๓.๖  คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกผลกำรแข่งขันทุกประเภทในสนำมแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยรัชชำพงษ์  อยู่สุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
 ๓.  นำงสำวปำนทิพย์  แก้วพวง คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำวสมใจ  สีดำจันทร์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำววัชรำภรณ์  สีทำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๖.  นำงสำวศรอนงค์  สีทำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๗.  นำงสำวจำรวี  ชัยสำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 



๑๐ 

 
   ๓.๗ คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้ำทีบ่ันทึกภำพ  ณ สถำนที่ด ำเนินกำรแข่งขันทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
 1. นำยเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุภำพร  ก้อนเทียน คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
 3. นำงสำวภวรัญชน์  รุจวิีรำนันท์กุล คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำยลิขิตดง  นันตำ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5. นำยชัยวัฒน์  บุญคง ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๓.๘  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  
วำงแผนกำรด ำเนินกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้ จดัเตรียมเอกสำรกำรแข่งขัน  รับรำยงำนผลกำรแข่งขัน  หำก
กรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำว  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  ประกอบด้วย  
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำน 
 3. นำงบุศรำภรณ์  ค ำแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
 4. นำยนคร  พุทธสิมมำ คร ูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงรัชนู  บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงอำนุภำพ  สุภิรัตน์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำยอเนก  บุญสวน คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (นักบินน้อย สพฐ.) 
 1. นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รองประธำน 
 4. นำยพีรวัตร  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์  กรรมกำร 
 5. นำยเอนก  บุญสวน คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำยนคร  พุทธสิมมำ คร ูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำยรังสรรค์  นำคประภัสสร คร ูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำยอำนุภำพ  สุภิรัตน์ คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9. นำยธงไชย  ภู่ถนนนอก คร ูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 10. นำยรัฐพล  อินทร์จันทร์ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑. นายเสรี  เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
      2.  นายพีรวัตร  จันทกูล  ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ รองประธาน 
      3.  นายพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รองประธาน 

4.   นายสาธิต  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
5. นางชลธิชา  ศรีเพชร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
6. นายสมเกียรติ  กระจ่างกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ  คชรอด ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 



๑๑ 

8. นายอัมพงษ์  เสพะจ านงค์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ฯ กรรมการ 
9. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายไพโรจน์  ทองเพ็ง ผอ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2.  นำยรัชชำพงษ์  อยู่สุข รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธาน 
      3. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ทุกโรงเรียนในโซน  2 รองประธาน 
      4. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมการ 

5. นายประเทือง  ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๔.  คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
 ๔.๑ คณะกรรมการกลาง  ประสานงาน  ด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยคมสัน  สีป้อ ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
 3. นำยเสนำะ  อั้งเอย ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
 4. นำยนิรันดร  ลี้เหมือดภัย คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 5. นำยสมำน  ดอนชมไพร คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 6. นำยนภดล  จันทิพย ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 7. นำงสกุลดำรำ  กองแก้ว คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 8. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 9. นำยอนุสิษฐ์  จิตจ ำนงค์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 10. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 11. นำงนำทกัญญำ  นงภำ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๔.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม  ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อยของ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ  พร้อมทั้งแจ้งแผนผังห้องที่ใช้ในกำรแข่งขันให้กรรมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลทรำบ  
ประกอบด้วย  
 1. นำยเสนำะ  อั้งเอย คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปรีชำ  พ่ึงบัว คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
 3. นำยสำธิต  ศรีสด คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
 4. นำยวินัย  ไล้สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 5. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 6. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
 7. นำยสมำน  ดอนชมไพร คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8. นำงเตือนใจ  อินทรศักดิ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๔.๓  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำทีป่ระชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 

๑. นำยธิติสรณ์  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุธำสินี  เสือดี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๓. นำงสำวณัฐวรรณ์  ปอสิงห์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน 
๔. นำยธรรมรัตน์  เบ้ำชำรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำยรณชัย  ปรำชม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๒ 

 ๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่ต้อนรับคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน และประสำนงำน
กำรแข่งขันกิจกรรม  ประกอบด้วย 

1. นำยนิรันดร  ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร ๑.    
2. นำยชัชนท  รีรมย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน ๒.    
3. นำงสำวรติพร  สีสำยค ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน ๓.    
4. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน ๔.    
5. นำงจุรีพร  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๕.    
6. นำงสำวรุ่งนภำ  สิงห์อ ำพล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๖.    
7. นำงกัญวิดำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๗.    
8. นำงสำวอรวรำภรณ์  สุนลี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๘.    
9. นำงสำวสุภำพร  ทองหล้ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๙.    
10. นำงสำวสำยฝน  รั้งพนำเวศ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๑๐.    
11. นำงมณิสรำ  เสตำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร ๑๑.    
12. นำงค ำสอน  โสมทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ๑๒.    

 ๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำทีเ่บิกจ่ำยเงินและวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำน  ประกอบด้วย 
1. นำยนิรันดร  ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร ๑.    
2. นำยชัชนท  รีรมย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน ๒.    
3. นำงสำวรติพร  สีสำยค ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน ๓.    
4. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำน ๔.    
5. นำงจุรีพร  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๕.    
6. นำงสำวรุ่งนภำ  สิงห์อ ำพล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๖.    
7. นำงกัญวิดำ  สะดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๗.    
8. นำงสำวอรวรำภรณ์  สุนลี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๘.    
9. นำงสำวสุภำพร  ทองหล้ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๙.    
10. นำงสำวสำยฝน  รั้งพนำเวศ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร ๑๐.    
11. นำงมณิสรำ  เสตำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร ๑๑.    
12. นำงค ำสอน  โสมทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ๑๒.    

 ๔.๖ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกผลกำรแข่งขันทุกประเภทในสนำมแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๑. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำงอรัญญำ  ลำดเลำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงเพชรลดำ  ก ำมำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุนิษำ  อำจล้อม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำยอนุสิษฐ์  จิตจ ำนงค์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยธรรมรัตน์  เบ้ำชำรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  



๑๓ 

 ๔.7 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำประสำนงำนวำง
แผนกำรด ำเนินกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   จัดเตรียมเอกสำรกำรแข่งขัน  รับรำยงำนผลกำรแข่งขัน   
หำกกรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำว  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  ประกอบด้วย  
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. นำยจงรัก  เกตแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุริยำพร  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
๓. นำยบัญญัติ  ปิงโสภำ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม รองประธำน 
๔. นำยภูมิสิทธิ์  สุคนธวงศ์ ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. รองประธำน 
๕. นำยคมสัน  สีป้อ รอง ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๖. นำงนิตยำ  คุ้มทรง รองผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสุพิตรำ  สุภสิริ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำงวรรทนำ  แพทย์กูล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๙. นำงรจนำ  จงธรรม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำยธภัทร   ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ เขำค้อ พช. กรรมกำร 
๑๑. นำงวงษ์รัตน์  พช. ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๒. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๓. นำยชัชนท  รีรมย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๑๔. นำยเสนำะ  อั้งเอย รองผอ.ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

5.  คณะกรรมการสนามแข่งขันโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
 5.๑ คณะกรรมการกลาง  ประสานงาน  ด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1. นำงสุริยำภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสุนทร  ระดมสุข ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยพีรวัฒน์  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ รองประธำน 
 4. นำยเฉลิมวุฒิ  ศรีธรรม ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงอำนนท์  หำญแก้ว ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงสุพิตรำ  สุภสิริ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 9. นำงสุกัญญำ  แก้วยศ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำงกฤติยำณี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 11. นำงวรรทนำ  แพทย์กูล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 12. นำงศุภร  ศรีนุต ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 



๑๔ 

  5.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันทุกกิจกรรม  ตลอดจนดูแลควำม
เรียบร้อยของสถำนที่ที่ใช้ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ  พร้อมทั้งแจ้งแผนผังห้องที่ใช้ในกำรแข่งขันให้กรรมกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลทรำบ  ประกอบด้วย  
 1. นำยเฉลิมวุฒิ  ศรีธรรม ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอุปถัมภ์  ภักด ี ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยประดับ  พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำน 
 4. นำยชัยวัฒน์  เสมำทอง ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำยพงษ์วิพัฒน์  เจริญพล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำยทะนงศักดิ์  ศรีนุต ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.๓  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำทีป่ระชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 

1. นำงสุพิตรำ  สุภสิริ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงแสงเดือน  เศรษฐสุภัค ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงสำวพิชชำภำ  พูนยำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงศิริพร  ธงอำสำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 5.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่ต้อนรับคณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน และประสำนงำน
กำรแข่งขันกิจกรรม  ประกอบด้วย 

1. นำงสมทรง  ไฉนงุ้น ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร ๑๓.    
2. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร ๑๔.    
3. นำงอำนนท์  หำญแก้ว ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร ๑๕.    
4. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร ๑๖.    

 5.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้ำทีเ่บิกจ่ำยเงินและวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดงำน  ประกอบด้วย 
1. นำงสมทรง  ไฉนงุ้น ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร ๑.    
2. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร ๒.    
3. นำงอำนนท์  หำญแก้ว ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร ๓.    
4. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร ๔.    

 5.๖ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกผลกำรแข่งขันทุกประเภทในสนำมแข่งขัน  ประกอบด้วย 
1. นำงศุภร  ศรีนุต ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงวรรทนำ  แพทย์กูล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงกฤติยำณี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  5.7 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำ
ประสำนงำนวำงแผนกำรด ำเนนิกำรแข่งขันของแต่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จัดเตรียมเอกสำรกำรแข่งขัน  รบัรำยงำนผลกำร
แข่งขัน หำกกรรมกำรตัดสินไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันแข่งขันให้จัดกรรมกำรกลำงเข้ำตัดสินกิจกรรมดังกล่ำว  ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย  
  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม) 
 1. นำงสุริยำภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสุนทร  ระดมสุข ผอ.โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รองประธำน 
 3. นำยพีรวัฒน์  จันทกูล ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ รองประธำน 
 4. นำยเฉลิมวุฒิ  ศรีธรรม ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
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 5. นำงอำนนท์  หำญแก้ว ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำงสุพิตรำ  สุภสิริ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 7. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 8. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 9. นำงสุกัญญำ  แก้วยศ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 10. นำงกฤติยำณี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
 11. นำงวรรทนำ  แพทย์กูล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 12. นำงศุภร  ศรีนุต ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และตัดสินกำรแข่งขันแต่
ละกิจกรรมดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๑. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

๑. นำงเสำวภำคย์  เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุวรรณำ  กำยะสุทธิ์ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
๓. นำยศิริศักดิ์  โภคำเพชร ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยธงฉำน  สุสัณฐิตพงษ์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำงพินิตนำฏ  ฝั้นสุข ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๒. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสุกัญญำ  วงค์อินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจันทวี  ชัยพิลำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงวนิดำ  โนนค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
๔. นำยสรวชิญ์  โคตำ ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม กรรมกำร 
๕. นำยธงฉำน  สุสัณฐิตพงษ์ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓. อ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงวรำพร  จงจิตตำนนท์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศิริวรรณ  รูปศรี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวรติพร  สีสำยค ำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกฯ กรรมกำร 
๔. นำงศรธิกำนต์  เทพค ำดี ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงบุษยำ  พรหมศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๔. อ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยธภัทร  ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ  เพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศศิกำญจน์  ชมชื่น ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงจีรำวรรณ  พรรณำ ครูโรงเรียนห้วยระหงส์ กรรมกำร 
๔. นำงนิตยำ  แก่นนำค ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกฯ กรรมกำร 
๕. นำงศิริพรรณ  ดวงพิลำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๕. เรียงร้อยถ้อยความม.๑-ม.๓ 
๑. นำงธนัชพร  อินต๊ะ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเสำวลักษณ์  พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
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๓. นำงสำววันทนำ  บุญจอม ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๔. นำงอรทัย  ด้วงธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงทัศนำ  พันธ์หงษ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๖. เรียงร้อยถ้อยความม.๔-ม.๖ 
๑. นายทองเปลี่ยน  บางทับ ครโูรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางศรีนวล  ศิริขันธ ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการ 
๓. นางพรรณวดี  เพ็งสาย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๔. นายนิวัฒน์  พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการ 
๕. นางสาววชริาภรณ์  ชูมาก ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ กรรมการและเลขานุการ 

    ๗. ท่องอาขยานท านองเสนาะม.๑-ม.๓ 
๑. นายวิฑิต  ศรีธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมการ 
๓. นางดาวใจ  ชมกลาง   ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการ 
๔. นางสาวฐิติดาภา  ลาโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมการ 
๕. นางจันทรา  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

    ๘. ท่องอาขยานท านองเสนาะม.๔-ม.๖ 
๑. นำงบุษบำ  ชัยสำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงภัทรำพร  พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงธนัชพร  อินต๊ะ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยวัฒนำ  มงคลวัจน ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยธิติสรณ์  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๙. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวอัมรา  โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสุกัญญา  สีมา ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการ 
๓. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ กรรมการ 
๔. นายนิวัฒน์  พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการ 
๕. นางประพิน  อินไข ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๐. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสำวอุ่นเรือน  มำลีศรี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวิภำวดี  กันทะกะ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงพชรมน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงบุษรำ  ศิลำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๑๑.  กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  (กาพย์ยานี๑๑)ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสมนึก  พรรณขำม ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเยำวรัตน์  แก้วม่วง ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมถ์ กรรมกำร 
๓. นำงกมลวรรณ  หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงลัดดำวัลย์  หนูแย้ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
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๕. นำงปิ่นปินัทธ์  มำสำร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๑๒.  กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  (อินทรวิเชียรฉันท์๑๑) ม.๔-ม.๖ 

๑. นำงดำวลอย  สอนหลวย ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเยำวรัตน์  แก้วม่วง ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำยสำธิต  รักษำบุญ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวดวงใจ  ยัพวัฒนพันธ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงทัศนำ  พันธ์หงษ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๑๓. ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสำธิต  รักษำบุญ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนิภำภัทร  หัถมำรถ ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๓. นำงอติกำ  ทิพย์ต ำแย ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสุภำวดี  ไกรลำศ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวรัตนำ  ทองน้อย ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๔. ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.๔-ม.๖  
๑. นำงสุภำวดี  ไกรลำศ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวรัตนำ  ทองน้อย ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. ว่ำที ่ร.ต.หญิง พัฒนำ  ขุนอินทร์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยอนุรักษ์  แก้วดอก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสุกัญญำ  สีมำ ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

๑. นำงปิยนำฏ  ชำอุ่น ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงบุษบำ  ตะปะโจทย์ ครูโรงเรียนเมืองรำด กรรมกำร 
3. นำงสำวจุฑำมณี  ภักดีจิตร ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
4. นำงอำรยำ  สุวะมำตย์ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ กรรมกำร 
5. นำงอุไร  ธรรมศุภโกศล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
6. นำงสำวกัญญำลักษณ์  จันทร์เขียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงกัญญณัช  ทองมำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยวิชัย  วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวศิริภำ  สงครำม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำยปิยะชัย  อำสำสอน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำววรำภรณ์  พรโสภณ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำลักษณ์  จันทร์เขียน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงกัญญำณัช  ทองมำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   
 



๑๘ 

  ๓. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ม.๑-ม.๓ 
1. นำงสำวสุวชิำ  ทูรวัฒน์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยลพัชร์  มีเมน ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ เพชรบูรณ์ กรรมกำร 
3. นำงสำวปฐมพร  เปียรำด ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
4. นำงสำวผกำมำศ  หำงำม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
5. นำงสำวสุดใจ  ภูมิใหญ ่ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๔. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงวันดี  สันติชำต ิ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบดินทร์  เกศร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวเพชรวลี  คงทัน ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยสันติชัย  กำญจนโนศรี ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยสันต์ชัย  มำนิมนต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงนพวรรณ  ศิริภำพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๕. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงวรรณภำ  ปัญญำศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยขจร  ชลิตภิรัตน ์ ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๓. นำงวิไลวรรณ  สำรัด ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวธิดำ  ปลื้มญำต ิ ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๕. นำงเพ็ญแข  คุมสันเที๊ยะ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำงสำวเรียมพร  แสนซุ้ง ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๖. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงสำววรรณำ  สร้อยพลอย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัญจนพร  เหลืองแดง ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๓. นำงสำวปฐมพร  เปียรำด ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุวชิำ  ทูรวัฒน์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวสริภำ  สงครำม ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงเพชรไทย  ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๗. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยเดชำ  ชัยสิทธิ ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงธนภรณ์  นุชเนื่อง ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงกุสุมำ  เหมมั่น ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
4. นำงประภัสสร  เบ้ำชำล ี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวผกำมำศ  หำงำม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุทธิวรรณ  อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสิริลักษณ์  ด ำมินเศก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   



๑๙ 

  ๘. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเดชำ  ชัยสิทธิ ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงธนภรณ์  นุชเนื่อง ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงกุสุมำ  เหมมั่น ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
4. นำงประภัสสร  เบ้ำชำล ี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวผกำมำศ  หำงำม ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุทธิวรรณ  อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสิริลักษณ์  ด ำมินเศก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๙. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๑-ม.๓ 
1. นำงสำวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววันนิสำ  ค ำอ้ำย ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
3. นำงศิรินันท์  ปัญติ ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยอินค ำ  ค ำสองสี ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคมฯ กรรมกำร 
5. นำงพัชรี  อ่อนตำ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงจุรีพร  ศรีธำดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
7. นำงสำวพวงผกำ  จงธรรม์ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
8. นำงสำวพฤพัฒน์  ข ำในเมือง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำงเพ็ญศรี  พิมมำแต่ง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
10.นำงสำวเยำวลักษณ์  ศรีวะสุข ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
11.นำยอุดม  ค ำม่ัน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12.นำงพรพรหม  โสภำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๑๐. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๔-ม.๖ 
1. นำยวีระ  โภชน์มำก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเจษฎำวุฒิ  ศิร ิ รอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
3. นำงสุรีพร  เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสุภำพร  นักหล่อ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
5. นำงนวพรรณ  ไฝ่จันทร์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำชัย พช. กรรมกำร 
6. นำงเรียมพร  แสนซุ้ง ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
7. นำงสำวจิรำภำ  แสนทวีสขุ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
8. นำงศิรินันท์  ปัญติ ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยคิดทนก  อินทกนก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
10. นำยอุดม  ค ำม่ัน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำงพรพรหม  โสภำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

  ๑1. การแข่งขันซูโดกุ  ม.1 – ม.3 
๑. นางวิไลวรรณ  จันทิพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นายเพชร  เชียงขวาง ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมกำร 
๓. นายนิติกร  พละสาร   ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม   กรรมกำร 
๔. นางสุภาพร  นักหล่อ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมกำร 



๒๐ 

๕.นางมนัทนา  ปานนิล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมกำร 
๖.นางสุภาภร  ปัทมาวด ี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นายคิดทนก  อินทกนก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

  ๑2. การแข่งขันซูโดกุ  ม.4 – ม.6 
๑. นางวิไลวรรณ  จันทิพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นายเพชร  เชียงขวาง ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมกำร 
๓. นายนิติกร  พละสาร   ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม   กรรมกำร 
๔. นางสาววันนิสา  ค าอ้าย ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นางมันทนา  ปานนิล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมกำร 
๖.นางสุภาภร  ปัทมาวด ี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นางสุธีรัตน์  เรืองสกุล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

  ๑3. การแข่งขัน A – math  ม.1 – ม.3 
๑. นายไชยรัตน์  ค าเมือง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นางสาวนฤพัฒน์  ข าในเมือง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓. นางมนันยา  ไฉไลพานิช ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๔. นายพรณรงค์  ธานี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำร 
๕. นางจารุนันท์  กังค า ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมกำร 
๖. นายก้องเกียรติ  ค ามา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๗. นางศิริลักษณ์  กิด่วน   ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย   กรรมกำร 
๘. นางสาวเรไร  เพ็งหา   ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๙.นายไชยรัตน์  จันทร์สุริย์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นายปรณัฐ  ยาค า ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

  ๑4. การแข่งขัน A – math  ม.4 – ม.6 
๑. นายไชยรัตน์  ค าเมือง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นางสาวนฤพัฒน์  ข าในเมือง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓. นางมนันยา  ไฉไลพานิช ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๔.นายพรณรงค์  ธานี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำร 
๕. นายศุภฤกษ์  บัวเสนาะ ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมกำร 
๖. นางจารุนันท์  กังค า ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมกำร 
๗. นายก้องเกียรติ  ค ามา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๘. นางสาวเรไร  เพ็งหา   ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๙. นางศิริลักษณ์  กิด่วน   ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย   กรรมกำร 
๑๐. นายปรณัฐ  ยาค า ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. นายไชยรัตน์  จันทร์สุริย ์  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

 
 
 
 



๒๑ 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-ม.๓ 

๑.นำงระมัด  บุญยิ่ง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจีรนัน  นูตำ ครูโรงเรียนต้ิววิทยาคม กรรมกำร 
๓.นำยเชิดศักดิ์  ศรีเมือง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นำงสำวทิพธิพร  ห่วงยำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมฯ กรรมกำร 
๕. นำงสำวดวงกมล  แซ่ลี่ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นำงจริยำ  แก้วมำ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

    ๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.๔-ม.๖ 
๑.นายอานุภาพ   สุภิรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นางสาวจิรวรรธ  กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมศักดิ์    จงธรรม์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นางมณิสรา   เสตา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕.นายธนัตถ์สิษธ์   สีทาหงษ์ ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นางสาวธิดารัตน์  มาราช ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

    ๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงบัวแก้ว  ศรีภูธร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพิมพ์วิภำ  ปำนไกร ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวบุหงำ  บัวระพำ ครูโรงเรียนบ้ำนโคกมน กรรมกำร 
๔. นำงสีนวล  นันทกัป ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงรัชนี  บัวพันธ ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงกำญจนำ  คุณเที่ยง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.๔-ม.๖ 
๑.นางชลธิชา  ทองหม   ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย ประธำนกรรมกำร 
๒.นางสาวจตุพร    เหลืองทอง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายสันติสุข  คอยซิ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นายอุเทน   ทักคุ้ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕.นางจีรนัน  นูตา ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นางสาวสิริญญา   เบี้ยสองดวง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

    ๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๑-ม.๓ 
๑.นางกมลวรรณ    บุญสวน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นางสาวสิรินทรา   เสาด ี ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมกำร 
๓. นางสาวศรีไพร  สีเกาะ ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๔. นายสุเทพ   สังเกตุดี ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕.นางสาวณภัทชญา  แนวเฉลียว ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นางสาววัชราภรณ์   สีทา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

    ๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๔-ม.๖ 



๒๒ 

๑.นางสาวสุปรานี   แก้วด ู ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒.นางสาวอริสรา  จรากร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายรัฐพล  อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๔.นางพรนิดา  พรรณา ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นางสุกัญญา   นามบุญลือ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นางสาวปานทิพย์   แก้วพวง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

     ๗. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.๑-ม.๓ 
๑. นางจิตโสพิณ  ธนากรพิพัฒนกุล ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นางสาวภัทรธีรา  มาฆทาน ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๓.นางสาวพรพิมล  ใจแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมฯ กรรมกำร 
๕.นางสาวนงลักษณ์  สนเข็ม ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นางฉัตรชนันทร์  สายจันยูร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

    ๘. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเอนก  บุญสวน ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนุชนำฏ  ภักด ี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นางสาวกฤษณา  ป้อมสีผ่อง ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นางสาวจิราภรณ์  หล้าน้อย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕. นำงวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอริสรำ  คงยัง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๙. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยน ำพงษ์  จันทร์โท ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นางสาวดารารัตน์  ยี่คิ้ว ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔.นางสุกัญญา  อนุกูลนารี ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๕. นำยจรูญ  อินบัวทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงอำรัญญำ  ปิ่นปั่น ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๐. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยไพรัชต์  จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒.นายรังสรรค์  นาคประภัสสร ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำร 
๓.ว่าที่ ร้อยตรี วุฒิพงษ์  หอมหวล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นางสาวนฤมล  เมืองรา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวชยำภัสร์  ถองทอง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงธมนพรรณ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
 
 
 



๒๓ 

 
กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 
๑. กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมิติ (3D) ปล่อย อิสระ ม.๑-ม.๓ 

๑.นำยธงไชย  ภู่ถนนนอก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัชนงค์  หนูเวียง ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นายสันติ  สามลทา ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นำงละมัย  จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๒. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ 
๑.นายสุรพล  หาพุธทา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นางสาวพิกุล  ชูรัตน์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายรัฐพล  อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๔. นายสมเกียรติ  กระจ่างจิตใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๕. นายนคร  พุทธสิมมา ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นางละมัย   จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

๓. อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.๔-ม.๖ 
๑.นายสรรเสริญ   ชื่นชม ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายสุรพล  หาพุธทา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓. นายประจวบ   วงษ์มีมา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔. นายสมเกียรติ  กระจ่างจิตใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๕. นายนคร  พุทธสิมมา ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นางละมัย   จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. เพลงคุณธรรม  ม.๑-๓ 

๑. นำงนำตยำ  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยชัยวัฒน์  ชมมำ ครู โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำงวนิดำ  วัฒนินทร ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงสำวชิตำ  จันเทียน ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยสมบัติ  ทิพย์ต ำแย ครู โรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๒. เพลงคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑.นำยสนั่น   สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวีระพงษ์  กรมกอง ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยชัยวัฒน์  ชมมำ ครู โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงวนิดำ  วัฒนินทร ครู โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยศรีสุวรรณ  พรรณขำม ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

http://north63.sillapa.net/sm-pbn2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=326&op=all
http://north63.sillapa.net/sm-pbn2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=325&op=all


๒๔ 

๓. โครงงานคุณธรรม  ม.๑-๓ 
๑.นำงนิรัน  บุญมำติด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวยุพำพัฒน์  เหมลำ ครู โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยบุญญำติ  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงชลิดำ  กรชนกธนรงค์ ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำงจุรีย์  พรหมจินดำ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๔. โครงงานคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑.นำยส ำรำญ  เวียงวิเศษ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยบุญญำติ  ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยชำญสมร  ชำวดร ครู โรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๔.นำยสุคนธ์  กิท ำ ครู โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยไพรฑูรย์  แสงสีดำ ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๕. ภาพยนตร์สั้น  ม.๑-๓ 
๑.นำยจรัญ  ใจวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุรักษ์  แก่นชำ ครู โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ กรรมกำร 
๓. นำงจตุพร  ทองค ำสุก ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยธีระพงศ์  ค ำแดง ช่ำงภำพอิสระ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๖. ภาพยนตร์สั้น  ม.๔-๖ 
๑.นำยจรัญ  ใจวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุรักษ์  แก่นชำ ครู โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ กรรมกำร 
๓. นำงจตุพร  ทองค ำสุก ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยธีระพงศ์  ค ำแดง ช่ำงภำพอิสระ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๗. ละครคุณธรรม  ม.๑-๖ 
๑.นำยวัฒนำ เดชรักษำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสมจิตร  กำรก่ิงไพร ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยเมธิน  บุญเรือง ครู โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๔.นำงสำวชนิภรณ์  ชรำชิต ครู โรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๕.นำงศิริลักษณ์  กุลศิริรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

8. ละครประวัติศาสตร์  ม.๑-๖ 
๑.นำยวัฒนำ เดชรักษำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสมจิตร  กำรก่ิงไพร ครู โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยเมธิน  บุญเรือง ครู โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๔.นำงสำวชนิภรณ์  ชรำชิต ครู โรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 



๒๕ 

๕.นำงศิริลักษณ์  กุลศิริรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

9. เล่านิทานคุณธรรม  ม.๑-๓ 
๑.นำงศุภลักษณ์  ค ำมุง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยสุคนธ์  กิท ำ ครู โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยทรงวิทย์  จันทรพุทธำ ครู โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๔.นำงสำววิลำวัลย ์ โสมำสำ ครู โรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕.นำยนิรัน  ค ำแสน ครู โรงเรียนหล่มเก่ำวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

10. เล่านิทานคุณธรรม  ม.๔-๖ 
๑.นำงพัชนี  ตรีศร โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงชลิดำ  กรชนกธนรงค์ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำงสมจิตต์  ศิลปธร โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๔.นำงวันชื่น  วรินทรำ โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.นำงโปรยทิพย์  ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑1. มารยาทไทย  ม.๑-๓ 
๑.นำงทัศนำ  เกตุพันธุ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวนำรี  ปรีด ี ครู โรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๓.นำยบุญส่ง  ยังค ำม่ัน ครู โรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยกิตติพงษ์  บุญเรือน ครู โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕.นำงเสำวภำ  ถิรโชติบวร ครู โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑2. มารยาทไทย  ม.๔-๖ 
๑.นำงพรรลุนี  บุม ี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงดอกฟ้ำ  พิลำเกิด ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยบุญส่ง  ยังค ำม่ัน ครู โรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยกิตติพงษ์  บุญเรือน ครู โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕.นำงเสำวภำ  ถิรโชติบวร ครู โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.นำงพรสมัย  กำวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

๑3.สวดมนต์แปลอังกฤษ  ม.๑-๖ 
๑.นำงดำวประกำย  ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงปนัดดำ  อินทร์นันท์ ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม ฯ กรรมกำร 
๓.พระอำจำรย์สุรชัย  ธมฺจำโร พระอำจำรย์วัดสำมัคคีวัฒนำ กรรมกำร 
๔.นำงนันทพร  อรุณผล ครู โรงเรียนหล่มเก่ำวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.นำงโปรยทิพย์   ทัพภมำน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
 
 



๒๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ๑. แอโรบิก  ม.๑-ม.๖ 

๑. นายปรเมศ   ดีบุญโน ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายมานิต   ชมเชย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๓. นายอักษร   ดีไสว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
๔. นายยุทธนา   เทพพิทักษ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน์   เสมาทอง ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายสมเกียรติ   สุต๋า ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

2. คีตะมวยไทย ม.๑-ม.๖ 

๑. นายปรเมศ   ดีบุญโน ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายมานิต   ชมเชย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๓. นายอักษร   ดีไสว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
๔. นายยุทธนา   เทพพิทักษ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน์   เสมาทอง ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายสมเกียรติ   สุต๋า ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

   3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.๑ - ม.๓ 

๑. นำยสิทธิสุทธิ   วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุรพล   หำงำม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยไพรัตน์   บุญตำ ครูโรงเรียนโคกมน กรรมกำร 
๔. นำงสำวนงนุช   นำมล้ ำ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำงรุจี   ขะมำนำม ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยสมเกียรติ   สุต๋ำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    4. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.๔ - ม.๖ 

๑. นำยจรัส   วงค์หล่มแก้ว ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นายกิติภูมิ   บัวละคร ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการ 
๓. นายสรรเสริญ   จันทร์แดง ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นายวิชัย   แก้วมหาวงค์ ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมการ 
๕. นายล าเนา   จันทร์ทรงกรด ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายสมเกียรติ   สุต๋า ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 

๑.   การแข่งขัน  ศิลปะสร้างสรรค์   ม.๑ - ม.๓  
๑.   นำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
๒.   นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์   กรรมกำร 
๓.   นำยบุญร่วม   วิมำละ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์       กรรมกำร 
๔.   นำยสวุัฒน์   แสงมณี  ครูโรงเรียนผดุงวิทย์        กรรมกำร 



๒๗ 

๕.   นำยพิษณุ   ไชยวงค์  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม       กรรมกำร 
๖.   นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล       กรรมกำร 
๗.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม       กรรมกำร 
๘.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ        กรรมกำร 
๙.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม       กรรมกำร 
๑๐.  นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒.   การแข่งขัน  ศิลปะสร้างสรรค์           ม.๔ - ม.๖ 

๑.   นำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม       ประธำนกรรมกำร 
๒.   นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์    กรรมกำร 
๓.   นำยบุญร่วม   วิมำละ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์        กรรมกำร 
๔.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม        กรรมกำร 
๔.   นำยสวุัฒน์   แสงมณี  ครูโรงเรียนผดุงวิทย์         กรรมกำร 
๕.   นำยพิษณุ   ไชยวงค์  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม        กรรมกำร 
๖.   นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล        กรรมกำร 
๗.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม        กรรมกำร 
๘.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ                   กรรมกำร 
๙.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม        กรรมกำร 
๑๐.  นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.   การแข่งขัน  วาดภาพระบายสี  ม.๑ – ม.๓ 
     ๑.   นำยธำนินทร์   จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร  
       ๒.  นำยปรีชำ   พึ่งบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 

๓.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ     กรรมกำร 
๔.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.   นำยสวุัฒน์   แสงมณี  ครูโรงเรียนผดุงวิทย์    กรรมกำร 
๖.    นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   กรรมกำร 
๗.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
๘.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม   กรรมกำร 
๙.    นำยศิรินภัทร   อินทรปญัญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
๑๐.  นำยนำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๑๑.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.   การแข่งขัน  วาดภาพระบายสี  ม.๔ – ม.๖ 
๑.  นำยธำนินทร์   จันทสิงห ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร  
๒.  นำยปรีชำ   พึ่งบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
๓.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ    กรรมกำร 
๔.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๕.   นำยสวุัฒน์   แสงมณี  ครูโรงเรียนผดุงวิทย์    กรรมกำร 
๖.    นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   กรรมกำร 
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๗.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
๘.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม   กรรมกำร 
๙.    นำยศิรินภัทร   อินทรปญัญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
๑๐.  นำยนำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๑๑.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
๕.   การแข่งขัน  เขียนภาพไทยประเพณี  ม.๑ – ม.๓ 

 ๑.    นำยไพโรจน์   ปัทมำวดี  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.   นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
 ๓.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔.   นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
 ๖.   นำงสำววิลำวรรณ   สระค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิษก   กรรมกำร 
 ๗.   นำยธำนินทร์   จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๘.  นำยสุวัฒน ์   แสงมณี  ครูครูโรงเรียนผดุงวิทย์    กรรมกำร  
 ๙.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
        ๑๐.   นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.   การแข่งขัน  เขียนภาพไทยประเพณี  ม.๔ – ม.๖ 
 ๑.    นำยไพโรจน์   ปัทมำวดี  ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.   นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
 ๓.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔.   นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
 ๖.   นำงสำววิลำวรรณ   สระค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิษก   กรรมกำร 
 ๗.   นำยธำนินทร์   จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๘.  นำยสุวัฒน ์   แสงมณี  ครูครูโรงเรียนผดุงวิทย์    กรรมกำร  
 ๙.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
        ๑๐.   นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.   การแข่งขัน  เขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.๑ – ม.๓ 
 ๑.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร  

๒.   นำยปรีชำ   พ่ึงบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
๓.   นำยบุญร่วม   วิมำละ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์   กรรมกำร 
๔.   นำยสวุัฒน์   แสงมณี  ครูโรงเรียนผดุงวิทย์    กรรมกำร 
๕.   นำยไพโรจน์   ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   กรรมกำร 
๖.    นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล   กรรมกำร 
๗.   นำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๘.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ    กรรมกำร 



๒๙ 

๙.   นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   กรรมกำร 
          ๑๐.   นำยพิษณ ุ  ไชยวงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๘.   การแข่งขัน  เขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.๔ – ม.๖ 
 ๑.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร  

๒.   นำยปรีชำ   พ่ึงบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
๓.   นำยบุญร่วม   วิมำละ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์   กรรมกำร 
๔.   นำยสวุัฒน์   แสงมณี  ครูโรงเรียนผดุงวิทย์    กรรมกำร 
๕.   นำยไพโรจน์   ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   กรรมกำร 
๖.    นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล   กรรมกำร 
๗.   นำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๘.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ    กรรมกำร 
๙.   นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   กรรมกำร 

          ๑๐.   นำยพิษณุ   ไชยวงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
      ๙.  การแข่งขัน  สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   ม.๑ – ม.๓ 
 ๑.    นำยปรีชำ   พึ่งบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 

๒.   นำยไพโรจน์   ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   กรรมกำร 
๓.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
๔.   นำยศิรินภัทร   อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
๕.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
๖.   นำยบุญร่วม   วิมำละ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์   กรรมกำร 
๗.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม   กรรมกำร 
๘.   นำยพิษณุ   ไชยวงค์  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม   กรรมกำร 
๙.   นำยวีรเกียรติ  ภูมิธนำศลิป์ ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ    กรรมกำร 

          ๑๐.   นำงสำววิลำวรรณ   สระค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิษก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.  การแข่งขัน  วาดภาพลายเส้น  ม.๑ – ม.๓ 

 ๑.   นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.   นำยปรีชำ   พึ่งบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
 ๓.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔.   นำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕.   นำยธำนินทร์   จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๖.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๗.   นำยศิรินภัทร   อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
 ๘.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
          ๙.   นำยไพโรจน์   ปทัมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   กรรมกำร 
          ๑๐.  นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๑๑.  การแข่งขัน  วาดภาพลายเส้น            ม.๔ – ม.๖ 
 ๑.   นำยประเทือง   ทองมี ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
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 ๒.   นำยปรีชำ   พึ่งบัว  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำร 
 ๓.   นำยณรงค์   พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔.   นำยโกศล   อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕.   นำยธำนินทร์   จันทสิงห์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๖.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
 ๗.   นำยศิรินภัทร   อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
 ๘.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
          ๙.   นำยไพโรจน์   ปทัมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม   กรรมกำร 
          ๑๐.   นำยสำธิต   ศรีสด           ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
     ๑๒.  การแข่งขัน ประติมากรรม   ม.๑ – ม.๓ 
 ๑.   นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 

๒.   นำยบุญร่วม   วิมำละ  ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์   กรรมกำร 
๓.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.   นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล   กรรมกำร 

 ๕.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
 ๖.   นำงสำววิลำวรรณ   สระค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิษก   กรรมกำร 
 ๗.   นำยพิษณุ   ไชยวงค์  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม   กรรมกำร 

๘.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
 ๙.   นำยศิรินภัทร   อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
          ๑๐.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

๑๓.  กำรแข่งขันประติมำกรรม  ม.๔ – ม.๖ 
๑.   นำยสำธิต   ศรีสด  ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยเพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒.   นำยบุญร่วม   วิมำละ ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์   กรรมกำร 
๓.   นำยเอกชัย   สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม   กรรมกำร 
๔.   นำงปพิชญำ   รักษำศรี ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล   กรรมกำร 

 ๕.   นำงศิริลักษณ์   กิด่วน ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลิอย    กรรมกำร 
 ๖.   นำงสำววิลำวรรณ   สระค ำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลำภิษก   กรรมกำร 
 ๗.   นำยพิษณุ   ไชยวงค์  ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม   กรรมกำร 

๘.   นำงจำรุณี   ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ    กรรมกำร 
 ๙.   นำยศิรินภัทร   อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนจิตพิมล    กรรมกำร 
          ๑๐.   นำยประดับ   พรมมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี) 
        กรรมกำรตัดสินดนตรีไทย กิจกรรมที่ ๑ - 9  ประกอบด้วย 

๑. นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นายรัฐภูมิ   เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๓. นายศราวุฒิ   ยมยิ่ง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔. นายศราวุธ   มีลัตย ์ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมกำร 



๓๑ 

๕. นายจีระศักดิ์   อินทรักษา ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นายวุฒิพงษ์   สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

๑. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.๑-ม.๓ 
๒. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ม.๔-ม.๖ 
๓. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.๑-ม.๓ 
๔. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  ม.๔-ม.๖ 
๕. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ 
๖. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ 
๗. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓ 
๘. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๔-ม.๖ 

๙. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ม.๑-ม.๓ 
       กรรมกำรตัดสินดนตรีไทย กิจกรรมที่ 10 - 24  ประกอบด้วย 

๑. นายจีระศักดิ์   อินทรักษา ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นายรัฐภูมิ   เอี่ยมรอด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๓. นายศราวุฒิ   ยมยิ่ง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔. นายศราวุธ   มีลัตย ์ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมกำร 
๕. นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นายวุฒิพงษ์   สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

๑๐. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ม.๔-ม.๖ 
๑๑. การแข่งขันเดี่ยวซออู้  ม.๑-ม.๓ 
๑๒. การแข่งขันเดี่ยวซออู้  ม.๔-ม.๖ 
๑๓. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ม.๑-ม.๓ 
๑๔. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ม.๔-ม.๖ 
๑๕. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ม.๑-ม.๓ 
๑๖. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ม.๔-ม.๖ 
๑๗. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.๑-ม.๓ 
๑๘.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ม.๔-ม.๖ 
๑๙. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ม.๑-ม.๓ 
๒๐. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ม.๔-ม.๖ 
๒๑. การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖ 
๒๒. การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖ 
๒๓. การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ 
๒๔. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ 
25. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ม.1 - ม.3 

๑.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.จิรวัฒน์   กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายวินัย   ไล้สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 



๓๒ 

๕.นายสุรณโชค   ทองบุ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

26. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ม.4 - ม.6 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒.ปณิทัศน์  ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๔.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสำนงำน 

 
27. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ก  ม.1 - ม.6 

๑.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.จิระวัฒน์   กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

28. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ข  ม.1 - ม.6 
๑.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.จิรวัฒน์   กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายสุรณโชค   ทองบุ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมกำร 
๔.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้ประสำนงำน 

๒9. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการ 
๓.นายวัชราภรณ์    ภักดี ครูโรงเรียนผาแดง กรรมการ 
๔.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมการ 
๕.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการ 
๖.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

30. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔–ม.๖ 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธานกรรมการ 
๒.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมการ 
๓.นายวัชราภรณ์    ภักดี ครูโรงเรียนผาแดง กรรมการ 
๔.นายปณิทัศน์   ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการ 
๕.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการ 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 



๓๓ 

31. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายวัชราภรณ์    ภักดี ครูโรงเรียนผาแดง กรรมกำร 
๔.นายนิเวศ   อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน กรรมกำร 
๕.นายจีระศักดิ์   อินทรักษา  ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

32. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำร 
๕.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 

33. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมกำร 
๓.จิระวัฒน์   กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๔.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสานงาน 

34. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ม.๔–ม.๖ 
๑.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายจินายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสานงาน 

๓5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด ประธำนกรรมกำร 
๒.นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด ผู้ประสานงาน 

๓๖. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑.นายสุรณโชค   ทองบุ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ปะธำนกรรมกำร 
๒.นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 



๓๔ 

๓.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๔.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายสุรณโชค   ทองบุ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ผู้ประสานงาน 

๓7. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นายสุรณโชค   ทองบุ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมกำร 
๓.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๔.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำร 
๕.นายวัชราภรณ์    ภักดี ครูโรงเรียนผาแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 

๓8. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ม.๔–ม.๖ 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำร 
๓.นายวัชราภรณ์    ภักดี ครูโรงเรียนผาแดง กรรมกำร 
๔.นายนิเวศ   อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน กรรมกำร 
๕.นายจีระศักดิ์   อินทรักษา  ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 

๓9. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายนิเวศ   อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน กรรมกำร 
๔.นายนิเวศ   อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน กรรมกำร 
๕.นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๖.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

40. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นายวัชราภรณ์    ภักดี ครูโรงเรียนผาแดง กรรมกำร 
๓.นายนิเวศ   อนุวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน กรรมกำร 
๔.นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 

41. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทชาย  ม.๑-ม.๓ 
๑.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายปณิทัศน์    ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓๕ 

๖.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 
42. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทชาย ม.๔–ม.๖ 

๑.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมกำร 
๓.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๔.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๕.นายปณิทัศน์    ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

43. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายทนงศักดิ์   ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองราด กรรมกำร 
๓.นายสุรพงษ์  วงค าผุย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๔.นายปณิทัศน์    ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำร 
๕.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

44. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ประเภทหญิง ม.๔–ม.๖ 
๑.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๓.นายนิเวศ   อนุวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน กรรมกำร 
๔.นายปณิทัศน์    ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำร 
๕.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

๔5. การประกวดวงดนตรีประเภท วงเครื่องลม Wind Ensemble ม.๑-ม.3 
๑.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๔.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๕.นายปณิทัศน์    ตูมหอม ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอรรฆวุฒิ   เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

๔6. การประกวดวงดนตรีประเภท วงเครื่องลม Wind Ensemble ม.4-ม.6 
๑.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายวินัย   ไล้สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำร 
๕.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้ประสานงาน 

๔7. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓ 
๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 



๓๖ 

๒.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำร 
๕.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 

 
 
 
๔8. การประกวดขับขานประสานเสียงม.๔–ม.๖ 

๑.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒.นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นายเฉลิมชัย  จักรศรี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมกำร 
๔.นายวันชัย  เหล่าเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมกำร 
๕.นายวินัย   ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.นายอัสนี  พิสมัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ ผู้ประสานงาน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 
  ๑. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๔. นำยวรรณชำติ  ไชยเลิศ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๒. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๓. นำงประกำยรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๕. นำยวรรณชำติ  ไชยเลิศ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๓. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.๑-ม.๓ 
๑. นำยวุฒิชัย  ลำจันนนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.น.ส.กาญจนา  เลี้ยงประยูร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นางสาวนิตยา  ทองมาก ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔.นายเฉลิม   คุ้มเกรง ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๕.นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๔. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงรุ่งรัชนี  แสงพวง ครูโรงเรียนโคกมน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนิตยำ  ทองมำก ครูโรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
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๔. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำร 
๕.น.ส.กาญจนา  เลี้ยงประยูร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๕. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรุ่งรัชนี  แสงพวง ครูโรงเรียนโคกมน กรรมกำร 
๓. นำยเฉลิม  คุ้มเกรง ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๔. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยชวัลวิทย์  ทองสุข ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๖. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชวัลวิทย์  ทองสุข ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงประกำยรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยเฉลิม  คุ้มเกรง ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๗. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงชุติณัชชำ  แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุดใจ  มำรอด ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย กรรมกำร 
๓. นำยวุฒิชัย  ลำจันนนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงจิดำภำ  ชำญเวช ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงรัชฎำกร  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๘. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงรัชฎำกร  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงชุติณัชชำ  แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงรัตมณี  แสงสีดำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๔. นำยวุฒิชัย  ลำจันทร์นนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๙. การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖ 
๑.นางประกายรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นางจิดาภา  ชาญเวช ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมกำร 
๓.นางรัชฎากร  สีสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๔.นายวรรณชาติ  ไชยเลิศ ครูโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม กรรมกำร 
๕.นายชวัลวิทย์  ทองสุข ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     10. การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ 
๑. นำงจิดำภำ  ชำญเวช ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงประกำยรัตน์  ทับทัน ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงชุติณัชชำ  แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๕. นำยเผด็จ  กำศร ครูโรงเรียนบ้ำนวังกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓๘ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน) 
    ๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑ - ม.๓ 

๑. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนพชัย  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยทนงศักดิ์  ศรีนุต ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยพีรณัฐ  กล้ำหำญ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำร 
๖. นำยจันทร์พยัพ  สีลำพุทธำ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำยเอกชัย  รูปขำว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๒. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนพชัย  สำรีค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยทนงศักดิ์  ศรีนุต ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยพีรณัฐ  กล้ำหำญ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวันเพ็ญ  จุดำศรี ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำร 
๖. นำยจันทร์พยัพ  สีลำพุทธำ ครูโรงเรียนเมืองรำด กรรมกำร 
๗. นำยเอกชัย  รูปขำว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยสมเกียรติ  กระจ่ำงกิจใจชุ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๓. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิเชียร  โนนค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอัมรินทร์  ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงพรชนัท  ลำลู่ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นำยวิโรจน ์ ทองสุข ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๔. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิเชียร  โนนค ำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอัมรินทร์  ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงพรชนัท  ลำลู่ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นำยสมัย  อุตม์อ่ำง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยวิโรจน ์ ทองสุข ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยบุญช่วย  กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๕. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงประนอม  อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสกุล  พิทักษ์พงษ์ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 



๓๙ 

๓. นำงสมลักษณ์  ศรีมังกร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรีครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม  กรรมกำร 
๕. นำงบงกช  ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดสระเกศ กรรมกำร 
๖.นำงสำวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๖. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงประนอม  อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสกุล  พิทักษ์พงษ์ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสมลักษณ์  ศรีมังกร ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรีครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม  กรรมกำร 
๕. นำงบงกช  ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนปริยัติสำมัญวัดสระเกศ กรรมกำร 
๖.นำงสำวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๗. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำยสำธิต  หงส์ทอง  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุศักดิ์  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอุปถัมภ์  ภักด ี ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสุวรรณี  น้อยวัน ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๕. นำงวศินี  อุ่นเรือน ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๖. นำงสำวลภสัรดำ  รอดวงศ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวรัชฎำภรณ์  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยสำธิต  หงส์ทอง  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๘. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยสำธิต  หงส์ทอง  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุศักดิ์  เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยอุปถัมภ์  ภักด ี ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสุวรรณี  น้อยวัน ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ กรรมกำร 
๕. นำงวศินี  อุ่นเรือน ครูโรงเรียนหน้ำศูนย์เครื่องมือกล กรรมกำร 
๖. นำงสำวลภสัรดำ  รอดวงศ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๗. นำงสำวรัชฎำภรณ์  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำยสำธิต  หงส์ทอง  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๙. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงชลธชิำ  ศรีเพชร  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  จันทร์นุ่ม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยประดิษฐ์  พำครุฑ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยวิฑูรย์  ศิลปธร ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 



๔๐ 

๗. นำยประพันธ์  ทองสงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำยสง่ำ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงชลธชิำ  ศรีเพชร  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

   ๑๐. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงสำวรววิรรณ  คชรอด  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  จันทร์นุ่ม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยประดิษฐ์  พำครุฑ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสมศรี  สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยวิฑูรย์  ศิลปธร ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
๖. นำยศุนิชัย  สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำร 
๗. นำยประพันธ์  ทองสงค์ ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๘. นำยสง่ำ  หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำงสำวรววิรรณ  คชรอด  ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๑. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตนำ  ศิริวิบูลย์ชัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงพิลำศลักษณ์  เสริมพงษ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงรุจิรำ  ทำสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๒. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัตนำ  ศิริวิบูลย์ชัย ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๓. นำงพิลำศลักษณ์  เสริมพงษ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงรุจิรำ  ทำสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๓. การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเผ่ำทิพย์  พุทธังชำยำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำววงรัตน์  กันผง ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนันทิยำ  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  กรรมกำร 
๕. นำงนิตยำ  รัตนำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๔. การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเผ่ำทิพย์  พุทธังชำยำ ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำววงรัตน์  กันผง ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนันทิยำ  ค ำสิงห์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  กรรมกำร 
๕. นำงนิตยำ  รัตนำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔๑ 

๖. นำงเกศรำ  แก้วจิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 
    ๑๕. การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑ - ม.๓ 

๑. นำงร่วมมิตร  ขวัญติง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยระหงส์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกฤตติยำนี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเสกสิทธิ  บุญเสริม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงทองจันทร์  แสงสว่ำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

     
๑๖. การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔ - ม.๖ 

๑. นำงร่วมมิตร  ขวัญติง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยระหงส์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกฤตติยำนี  ส่งสำย ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเสกสิทธิ  บุญเสริม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงทองจันทร์  แสงสว่ำง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงรจนำ  ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๗. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑ - ม.๓ 
๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวรัชตฤดี  วัดบุญเลีย้ง ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๓. นำยอธิชำ  กันยำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงปรำรถนำ  อุตม์อ่ำง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

    ๑๘. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔ - ม.๖ 
๑. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวรัชตฤดี  วัดบุญเลีย้ง ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
๓. นำยอธิชำ  กันยำประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงปรำรถนำ  อุตม์อ่ำง ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำยทวีศิลป์  พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 

๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓ 
๑. นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นายลิขิตดง  นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๓. นายสุรไกร  แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมกำร 
๕. นางกนกพิชญ์  ค าคูน ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมกำร 
๕. นางสาวกัลยาณี  อุ่นเรือน ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมกำร 
๓. นางสุกัญญา ชูอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำร 



๔๒ 

๔. นายสุนภนต์  นิณรัตน ์ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕. นางวชิราภรณ์  วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมกำร 
๓. นางสุกัญญา ชูอินทร์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำร 
๔. นายสุนภนต์  นิณรัตน ์ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
๕. นางวชิราภรณ์  วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมกำร 
๓. นางขนิษฐา  บุญเทิงทอง ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๔. นายดลภัทร  สายวงศ์ค า ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำร 
๕. นายอภิโกสน ค าสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวนันทนัช  รัตนา  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมการ 
๓. นางขนิษฐา  บุญเทิงทอง ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมการ 
๔. นายดลภัทร  สายวงศ์ค า ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๕. นายอภิโกสน ค าสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

๖. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวนันทนัช  รัตนา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นายสุวรรณ์  พิมเสน ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมกำร 
๓. นางสาวกัลยาณี  อุ่นเรือน ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นางภัทรวดี  ชลิตภิรัตน์ ครูโรงเรียนจิตพิมล กรรมกำร 
๕. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editorม.๑-ม.๓ 
๑. นายธีรภัทร์ ฉัตรวโิรจน ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
๓. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการ 
๔. นายธรรมรัตน์ เบ้าชาร ี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการ 
๕. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๘. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 
๑. นางบังอร  สีเลื่อม  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยวัฒน์  บุญคง                   ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๓. นายสุรไกร  แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมการ 
๔. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง          ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสนฑ์ศักดาราม กรรมการและเลขานุการ 
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๙. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 
๑. นางบังอร  สีเลื่อม  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยวัฒน์  บุญคง                   ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๓. นายธรรมรัตน์ เบ้าชาร ี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการ 
๔. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง          ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสนฑ์ศักดาราม กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๐. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔-ม.๖ 

๑. นายยิ่งคุณ รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์  ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายคชนินทร์  คุ้มทรง ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
๓. นายกิตติภัค สายวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓   
๑. นายยิ่งคุณ  รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายยุรนันธ์  พรรณขาม ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
๓. นายชลนที  มุยค า ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการ 
๔. นายชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
๕. นายลิขิตดง  นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางชาลินี  พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายยุรนันธ์  พรรณขาม ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
๓. นายชลนที  มุยค า ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการ 
๔. นายชวดล  ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการ 
๕. นายลิขิตดง  นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายพิทยา อุมาลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ 
๓. นายสุวรรณ์ พิมเสน ครูโรงเรียนบ้านดงน้ าเดื่อ กรรมการ 
๔. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการ 
๕. นางสาวธนภรณ์  หางาม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาประเทศที่สอง (ไม่รวมภาษาอังกฤษ) 

1. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑-ม.๓ 
1. นำงสำวสุวชิำดำ  วงศ์วิริยชำติ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจันทิมำ  หลับใจซื่อ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ กรรมกำร 
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3. Miss Lu Chun Ling ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวพิจิตรำ   สำยค ำเลิศ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยวรุต  สอนมำลำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวบวรรัตน์  เชียงสำย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

2. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
1. นำยมนุชำธิปต์  สมใส ครูโรงเรียนเข็กน้อย ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยุพมำศ   ปำลิวำณิช ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
3. Miss Yang Jing ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวเกวลิน  เกษร ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวธัญวรตม์   ปวัส ำลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวประกำยเพชร  ธีรภูมิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

3. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาภาษาญี่ปุ่น ม.๑-ม.๓ 
1. นำงสำวกิตติยำภรณ์  พรหมโฉม ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียนอนุบำลเพชรอนันต์ กรรมกำร 
3. นำงสำวมรรษกร  ท่ำโพธิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวบวรรัตน์  เชียงสำย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

4. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกิตติยำภรณ์  พรหมโฉม ครูโรงเรียนเมืองกลำง กรรมกำร 
3. นำงสำวมรรษกร  ท่ำโพธิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวบวรรัตน์  เชียงสำย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

5. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววรำงค์สิริ  ฤทธิ์รอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. Miss Gyeyong  Jin ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

6. การแข่งขันเขียนเรียงความ ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำวพจนำรถ   แก้วยศ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
2. Mr.Wei  Shixiong ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงสำวจันทิมำ  หล ำใจซื่อ ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวประกำยเพชร  ธีรภูมิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

7. การแข่งขันเขียนเรียงความ ภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกิตติยำภรณ์  พรหมโฉม ครูโรงเรียนเมืองกลำง กรรมกำร 
3. นำงสำวมรรษกร  ท่ำโพธิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวบวรรัตน์  เชียงสำย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

8. การแข่งขันเขียนเรียงความ ภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววรำงค์สิริ  ฤทธิ์รอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
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2. Miss Gyeyong  Jin ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

9. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำวจง   ศักดิ์เจริญชัยกุล ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
2. Miss Lu Chun Ling ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
3. Miss Dong Dong Wei Dong Ren ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวชนำภำ   นิ่มอนงค์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
5.นำงสำวประกำยเพชร  ธีรภูมิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

10. การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกิตติยำภรณ์  พรหมโฉม ครูโรงเรียนเมืองกลำง กรรมกำร 
3. นำงสำวมรรษกร  ท่ำโพธิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวสำวิตรี     ฉะฉำน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

11. การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววรำงค์สิริ  ฤทธิ์รอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. Miss Gyeyong  Jin ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

12. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
1. นำงพจนำรถ   แก้วยศ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
2. Miss  Sun Heng Heng ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
3. นำงลัดดำวรรณ   ชุมศรี ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวบวรรัตน์  เชียงสำย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

13. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววิลำวัลย์  เด่นโรจน์มณี ครูโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกิตติยำภรณ์  พรหมโฉม ครูโรงเรียนเมืองกลำง กรรมกำร 
3. นำงสำวมรรษกร  ท่ำโพธิ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวสำวิตรี     ฉะฉำน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

14. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาเกาหลี  ม.๔-ม.๖ 
1. นำงสำววรำงค์สิริ  ฤทธิ์รอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. Miss Gyeyong  Jin ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำยธนพงษ์  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

15. การแข่งขันละครสั้น  ภาษาอังกฤษ  (Skit)  ม.1-ม.3 
1. นำงภำวิณี   จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. Mr. Peter John Pabatao ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
3. Miss Rachel  Calis ครูโรงเรียนเมตตำวิทยำ กรรมกำร 
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4. Ms Terah   Summers ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยศันสนะ  มูลทำดี ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ  เพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวสุรัสวดี  เสำว์บุปผำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

16. การแข่งขันละครสั้น  ภาษาอังกฤษ  (Skit)  ม.4-ม.6 
1. นำงสำวมณีรัตน์  ดวงปิ่นตำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. Mr. Ricado  Write ครูโรงเรียนเมืองรำชวิทยำคม กรรมกำร 
3. Mr. Francis  Daus ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
4. Miss Briana  Grant ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมกำร 
5. Mr. Dane  Derstine ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวภวรัญชน์  รุจิวรีำนันท์กุล ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

17. การแข่งขันต่อศัพท์  ภาษาอังกฤษ  ม.1-ม.3 
1. นำงวัชรำภรณ์   ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนำรี  ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
3. Ms.Yoselin  Pearce ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวหทัยรัตน์  สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงเมตตำ  กรมกอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงชนัญธิดำ  วธิุรัตน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

18. การแข่งขันต่อศัพท์  ภาษาอังกฤษ  ม.4-ม.6 
1. นำงสำยชล   โตฐิญำนนท์ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนภัสวรรณ  อินทะโชติ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงสำวดวงใจ  พ้ัวทำ ครูโรงเรียนสิรินคริสเตียน กรรมกำร 
4. Mr.Taylor  Shimabukuro ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงกชกร  จักรศรี ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวจงกลณี  พิลำเกิด ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ผู้ประสำนงำน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. การจัดค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ 

1. นำยอดุลย์  แสนรำชำ รอง ผอ.โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศุภฤกษ์  ทองแถว ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำร 
3. นำยจักรกฤต  วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ  กรรมกำร 
4. นำยณัฐพล  ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมกำร 
5. นำยอินค ำ  สองสี ครูโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

     ๒. การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖ 
1. นำยเสนำะ  อั้งเอย รอง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศุภฤกษ์  ทองแถว ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมกำร 
3. นำยจักรกฤต  วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ  กรรมกำร 
4. นำยณัฐพล  ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมกำร 
5. นำยอินค ำ  สองสี ครูโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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6. นำยสมำน  ดอนชมไพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสำนงำน 
     ๓. กิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๖ 

๑. นำยสุรธอม  พำแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัฒนำ  ขุนอินทร์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยสำธิต  รักษำบุญ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

 
 
๔. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.๑-ม.๓ 

๑. นำยวีระพงษ์  กรมกอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคณิต  ฤทธิรอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสมถวิล  แสงนำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวรจนำ  จงธรรม ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

๕. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ม.๔-ม.๖ 
๑. นำยวีระพงษ์  กรมกอง ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคณิต  ฤทธิรอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสมถวิล  แสงนำก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวรจนำ  จงธรรม ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงนำทกัญญำ  นงภำ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

๖. การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 
๑. นำงพชรมน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศรธิกำนต์  เทพค ำดี ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวกนกมณี  ดีศิริภำกนก ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวกวินทรำ  แก้วเอี่ยม ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. กรรมกำร 
๕. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

๗. การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 
๑. นำงพชรมน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงศรธิกำนต์  เทพค ำดี ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงสำวกนกมณี  ดีศิริภำกนก ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวกวินทรำ  แก้วเอี่ยม ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ พช. กรรมกำร 
๕. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

๘. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านม.๑-ม.๓ 
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๑. นำงน้ ำทิพย์  น ำพำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำงทัศนำ  พันธ์หงส์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงรุ่งทิพย์  ทองเงำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

 
๙.การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านม.๔-ม.๖ 

๑. นำงน้ ำทิพย์  น ำพำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวรวรรณ  ชูมำก 
ครูโรงเรียนผำเมือ 
 
งวิทยำคม 

กรรมกำร 

๓. นำงทัศนำ  พันธ์หงส์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงรุ่งทิพย์  ทองเงำ ครูโรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์ ครูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. ผู้ประสำนงำน 

    การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ๑. การแข่งขันการเล่านิทานม.๑-ม.๓ 

1. นำงพชรมน  ทักคุ้ม ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิรำณี  สอนทน ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๒. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 
1. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิรำณี  สอนทน ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 
1. นำงวรวรรณ  ชูมำก ครูโรงเรียนผำเมืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิรำณี  สอนทน ครูโรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    ๑. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

๑.นำยไพโรจน์  ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยณรงค์ พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยเอกชัย  สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยประเสริฐ  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   2.  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
๑.นำยไพโรจน์  ปัทมำวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยโกศล  อินทิวำพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยณรงค์ พำนทองค ำ ครูโรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม กรรมกำร 



๔๙ 

๔.นำยเอกชัย  สุวรรณรำช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำยประเสริฐ  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    3. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
๑.นำยสุรณโชค  ทองบุ ครูโรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๓.นำยจิรวัฒน์  กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำยวันชัย  เหล่ำเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     
4. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 

๑.นำยจิรวัฒน์  กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยวัชรำภรณ์  ภักดี ครูโรงเรียนผำแดงวิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยทนงศักดิ์  ฟองแพร่ ครูโรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     5. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
๑.นำงลียำวัลย์  อินทรปัญญำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยยิ่งคุณ  รอดทิม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๗. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผล มีหน้ำที่ ประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือน ำมำปรับปรุงพัฒนำในโอกำสต่อไปประกอบด้วย 

๑.นำยสงกรำนต์  มำสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำยจงรักษ์  เกตุแค ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. รองประธำนกรรมกำร 
๔.นำงสุริยำภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๕.นำยพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม กรรมกำร 
๖.นำยคมสัน  ศรีป้อ รอง ผอ.โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย พช. กรรมกำร 
๗. นำยสมชำย ค ำเมือง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
๘. นำงเบญจวรรณ สิงห์โต  ศึกษำนิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมกำร 
๙. นำยนิรุณ  แก้วนิคม รอง ผอ โรงเรียนเพชรพิทยำคม กรรมกำร 
๑๐. นำยไพโรจน์  หำญแก้ว รองผอ.ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. นำงสุพรรณี  แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒. นำงปิยะธิดำ  สิริโรจนมยั ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  หำกมีปัญหำให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต๔๐  ทรำบโดยด่วนตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

 
ประกำศ ณ วันที่  30  เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕60 

 
                                                           ลงชื่อ 



๕๐ 

 
                            (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 


