


1 นางธิดาพร  พานิชพันธ์ รอง ผอ.สพป.พล.1
2 นายสุรินทร์  มั่นประสงค์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
3 นายสน่ัน  ฝ้ายแดง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
4 นางอําพัน  ประสานสมบัติ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
5 นางสินอัมพร สุวรรณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
6 นางสุวรินทร์   พฤกษะวัน ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
7 นางสาวอธิป  แย้มเสมอ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
8 นางอัจฉริยา  เอกวิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
9 นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
10 นายสุนทร มั่นเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
11 นางอมรรัตน์  ทิพย์ช่ืน ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
12 นางปิยธิดา  รอดซุง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
13 นาวสาวศิริพร  พรมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
14 ว่าที่ ร.ต.นพดล  มูลแก่น ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
15 ส.ท.บุญเลิศ  กลิ่นจําปาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
16 นายอนวัช  รัตโนทัย ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
17 นางสาวสุกัญญา ชุมคําลือ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
18 นายฉัตรณรงค์  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
19 นายวีระพงษ์  ชัยชราแลง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
20 นางสาวธนพร ไผ่งาม อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
21 นางสาวสายรุ้ง  สําลี อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
22 นางสายฝัน  ตุ๋มสังข์ ลูกจ้างประจํา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
23 นางอริสมา  ขวัญมงคล ลูกจ้างประจํา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
24 นายแดง  อํ่าย้ิม ลูกจ้างประจํา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
25 นางปราณี  แก้วกล่ํา ลูกจ้างประจํา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
26 นายสมคิด  เพ็ชรคง ลูกจ้างประจํา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
27 นายสมหมาย ศรีแก้ว ลูกจ้างประจํา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

1. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

รายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

        มีหน้าที่ให้คําปรึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  แนะนํา  วินิจฉัยสั่งการ  กํากับติดตามการดําเนินงาน
และอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ  ประกอบด้วย

คณะกรรมการอํานวยการประจําสถานท่ีแข่งขัน  

หน่วยงาน/สถานศึกษา

ที่   418 /2560    ลงวันที่ 30   ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อ - สกุล/ตําแหน่ง/สังกัด



1 นายประยุทธ  สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พล.1
2 นายสุนทร  สมศรี ผอ.โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
3 นายชัยพร  โพธ์ิทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีวิสุทธ์ิ*
4 นางรัดดา  สนิทภิรมย์ รอง ผอ.โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
5 นางสาวอรจีรา  ชมภูษา ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
6 นางสุนีย์  จําปาเงิน ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
7 นางวรรณา  ม่วงทอง ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
8 นางนุชนภางค์  ธนะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
9 นางธีรนุช  นิลเอก ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
10 นายฉัตรชัย  เพ็งคุ้ม ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ
1 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พล.1
2 นายศิลา  รินศิริ ผอ.โรงเรียนจ่าการบุญ
3 นายเจริญชัย  บัวทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนจ่าการบุญ
4 นายนิวัตร เฉลิมภักตร์ รอง ผอ.โรงเรียนจ่าการบุญ
5 นางพรชนก  ต่ายหัวดง รอง ผอ.โรงเรียนจ่าการบุญ
6 นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน รอง ผอ.โรงเรียนจ่าการบุญ
7 นายผดุงกิจ พ่วงเฟ่ือง ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
8 นางเพ็ญแข บุญธัญกรณ์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
9 นางพนิดา พานซ้าย* ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
10 นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตร ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
11 นางพิมพ์ลักษณ์ พรหมสกุล ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
12 นางอารีย์ ณ วิเชียร* ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
13 นายเพ็ญ    สีสุกใส นักการภารโรงโรงเรียนจ่าการบุญ
14 นายพัลลภ ตระกูลเอ่ียมเจริญ อัตราจ้างโรงเรียนจ่าการบุญ
15 นายกิติคุณ รัตนะโค้น อัตราจ้างโรงเรียนจ่าการบุญ
16 นายพิทักษ์ โพธิศาสตร์ อัตราจ้างโรงเรียนจ่าการบุญ
17 นางสาวกนกพร   ปลุกเศก อัตราจ้างโรงเรียนจ่าการบุญ
18 นางสาวฐิรญา หนองหารพิทักษ์ อัตราจ้างโรงเรียนจ่าการบุญ
19 นางสาวฐาปวี  หนองหารพิทกัษ์ อัตราจ้างโรงเรียนจ่าการบุญ

2. โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
    (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
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3. โรงเรียนจ่าการบุญ



1 นายวสันต์  ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พล.1
2 นายสุวัฒน์  ศิริลYกษณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสองฝั่งน่าน
3 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม
4 นางนิตยา  สีสังข์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
5 นางกรรณิกา  ลิ้มประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
6 นางสุจิตรา  ยุรมาส ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
7 นางนุชนาฎ  เสือยันต์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
8 นางเพลินพิศ  มูลแก่น ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
9 นางเพลินจิต  ภู่เชย ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
10 นางวิไลพร  ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
11 นางจิดาภา  เสนาพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
12 นางอุษากร  บันชาโต ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
13 นางภัทธา  กิจสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
14 นางพัชรา  โกจิ๋ว ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
15 นางฐิติมา  ปัญญาดิษฐวงษ์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
16 นางวรุณภรณ์  กอนอยู่ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
17 นางทุเรียน  มาน้อย ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
18 นางตติยา  ดาราย้ิมฤทธ์ิ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
19 นางศรีนภา  นาควิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
1 นายวสันต์  ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พล.1
2 นายวุฒิ  ปัญญาบุญ ผอ.โรงเรียนวัดอรัญญิก
3 ว่าที่ ร.ต.สุรพล  อ้นชาวนา ประธานกลุ่มโรงเรียนบางระกํา-ท่านางงาม
4 นางศรีวัฒนา  เจริญกุล ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
5 นางฉัตรา  พุ่มมูล ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
6 น.ส.จินตนา  พ่วงศรี ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
7 นางยุภาภรณ์  อินทร์ย้ิม ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
8 นางวลันดา  วรรณาดิเรก ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
9 นางวราพร สระทองคํา ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
10 นางอลิษา  เสกาจารย์ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
11 นางพัชรี  กองเต็ก ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
12 นางวันเพ็ญ เผือกวิสุทธ์ิ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
13 นางจินตนา คําเอ้ือ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
14 นางจิราภรณ์  มณีท่าโพธ์ิ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
15 นางชนมน คําภีร์ทัศน์ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก

4. โรงเรียนวัดมหาวนาราม

 - 3 -
หน่วยงาน/สถานศึกษา ชื่อ - สกุล/ตําแหน่ง/สังกัด

5. โรงเรียนวัดอรัญญิก



16 นางสุพัชชา  โพธ์ิวัด สพป. พิษณุโลก เขต 1
1 นายเจริญ  ย่ีสิบแสน รอง ผอ.สพป.พล.1
2 นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
3 นายอุทัย  ไทยกรรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง*
4 นายศิริวัฒน์  เนียมสวรรค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุบูรพา*
5 นายศรีทน  ละม่อม ประธานกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร*
6 นายสุรินทร์  จาดเปรม ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงกอก-หนองกุลา*
7 นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ รอง ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
8 นางนุชรีย์  ศรีประดู่ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
9 นางกรชุดา  สัตยบุตร ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
10 นางวิไลลักษณ์  แก้วป้องปก ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
11 นายศักด์ินคร  สีหอแก้ว ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
12 นางรัตนา  แก้วกลิ่น ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
13 นางสาววลัยกร  พลูเกษร ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
14 นางเบญจา  พูลเกษร ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
15 นางสุนทรีย์  ทองอินทร์ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
16 นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
1 นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 นางสุธารัตน์  จันทน์เทศ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 นายพินิจ   บัวงามดี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป. พิษณุโลก เขต 1

5.โรงเรียนวัดอรัญญิก

6. โรงเรียนวันจันทร์ตะวันออก
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สถานที่/กิจกรรม/รายการประกวดแข่งขัน ชื่อ - สกุล
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

    1. ภาษาไทย นางปิยนาถ สุขม่วง
นางปัณชญา ดอนปัญญา
นางวิภา อุทะพันธ์

    2. วิทยาศาสตร์ นายพิพัฒน์ ป่ินจิดา
นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา
นางปัณชญา ดอนปัญญา

    3. หุ่นยนต์ นายพิพัฒน์ ป่ินจินดา
นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์
นางปัณชญา ดอนปัญญา

    4. คณิตศาสตร์ นายพิพัฒน์ ป่ินจินดา
นางปัณชญา ดอนปัญญา
นางสาวเพชรรัตน์ ใจม่ัน

    5. นักบินน้อย สพฐ. นายพิพัฒน์ ป่ินจินดา
นางสมพร   แตงก่อ
นางปัณชญา ดอนปัญญา

โรงเรียนวัดมหาวนาราม
   การงานอาชีพ นางสมพร  พุกเฉย

นางสมภาพ แพ่งสุภา
นางละออ พรหมมาศ
นางจันทร์เพชร ไกรโชค

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
   1. การศึกษาปฐมวัย นางสาวสโรชา เนียมนก

นางทิพย์วรรณ โชคไพศาล
นางเรียมจิต สายทอง

   2. ภาษาต่างประเทศ นางสาววรากร ขวัญเมือง
นางสาวชลชญา พ่ึงม่วง

คณะกรรมการอํานวยการฝ่ายเลขานุการประจําสถานท่ีแข่งขัน  
        มีหน้าท่ี จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบลงเวลาของนักเรียน ครู กรรมการ ตรวจสอบจัดเก็บรวบรวม
ใบลงคะแนนของกรรมการรายบุคคลและฉบับรวมในแต่ละกิจกรรม/รายการแข่งขันให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วนําส่ง 
สพป.พิษณุโลก เขต 1 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกรณีกรรมการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ประกอบด้วย



สถานที่/กิจกรรม/รายการประกวดแข่งขัน ชื่อ - สกุล
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

   3. ดนตรี (การแข่งขันวงสตริง/วงดนตรีลูกทุ่ง/ขับร้อง นางสาวชลชญา พ่ึงม่วง
   เพลงไทยลูกทุ่ง/ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง/ขับร้องเพลงสากล นางนันทวัน กุลสุนทร
   ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์/ดนตรีประเภทวงเครื่องลม
   ขับขานประสานเสียง)

โรงเรียนจ่าการบุญ
    1. คอมพิวเตอร์ นายนิพนธ์ ศิริสานต์

นางสาวกรรณิการ เพ็งปรางค์
นายกิตตินันท์ สุวรรณวัจน์
นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย

    2. ทัศน์ศิลป์ นายนิพนธ์ ศิริสานต์
นางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุล
นางจารุวรรณ ตรงต่อกิจ

โรงเรียนวัดอรัญญิก
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสุภาพร อินทร์ทอง

นางกนกพร อู่ทองมาก
นางวิลาวัลย์ ขุนโต
นางวิมล ธรรมวุฒิกูล
นางชูศรี เรือนใจดี
นางวันทนา  ไศลทอง

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
    1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น.ส.สโรชา  เนียมนก

นางซ่อนกล่ิน สีสังข์
นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์

    2. สุขศึกษา และพลศึกษา น.ส.สโรชา  เนียมนก
นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์

   3.  ดนตรี (การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย และขับร้อง/ นายนิพนธ์ ศิริสานต์
       การแข่งขันวงดนตรีไทย) นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์
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สถานที่/กิจกรรม/รายการประกวดแข่งขัน ชื่อ - สกุล
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

    4. การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน
นายนิพนธ์ ศิริสานต์
นางปัณชญา  ดอนปัญญา
นางสาวสโรชา เนียมนก
นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์

สพป.พิษณุโลก เขต ๑
      นาฎศิลป์ นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน

นางอนงค์   รอดละม้าย
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รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน

702 การป้ันดินนํ้ามัน  ปฐมวัย นางอุบล ภู่ทอง อนุบาลพิษณุโลก
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ) นางสนิทพร เพ็งฤกษ์ วัดจุฬามณี

นางพรรณฑิกา ผิวจันทร์ คลองวัดไร่
703การสร้างภาพด้วยการฉีก  ปฐมวัย นางพรสวรรค์ แก้วภู่ วัดศรีวิสุทธาราม 
ตัด ปะ กระดาษ นางวจิรา คลังนํ้าคู้ วัดทุ่งชา
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ) นางเกศรากร มีเมล์ บ้านพลายชุมพล

รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
30 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 - ป. 3 นางนันทิยา ประมาณ วัดอรัญญิก
31 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 4 - ป. 6 นางรัชนี ที่พ่ึง จ่าการบุญ
32 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - ม. 3 น.ส.ศิริมา มาศิริ วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางสุนี เพียรวิริยะกุลกิจ วัดหนองนาดงกวาง
น.ส.รัจนา จันทร วัดคุยมะตูม
นางวัลลภา กันต์กิตติเกิด วัดสมอแข(พินพลราษฎร์บํารุง)
นางสุจินดา คงกรุด วัดคุ้งวารี  
นางคนาพร พลธรรม วัดปรือกระเทียม
น.ส.จินดา พุ่มพวง วัดหนองพะยอม

7 การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1 - ป. 3 นางอรชรา จันทรังษ์ อนุบาลพิษณุโลก
8 อ่านเอาเรื่องตามแนว  PISA ป.4 - ป. 6 น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว บ้านหนองนากวางอ้ัน
36 อ่านเอาเรื่องตามแนว  PISA ม.1 - ม. 3 นางวิไลพร ทองอยู่ วัดมหาวนาราม
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางประทีป ยอดเกตุ ข้าราชการบํานาญ 

น.ส. วิภาดา ทองวัฒน์ บ้านร้องยุ้งข้าว *
37 เรียงร้อยถ้อยความ ป. 4 - ป. 6 นางเจียมจิตร์ ขุนทองนุ่ม วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

38 เรียงร้อยถ้อยความ      ม.1 - ม. 3 นางจินตนา จากยางโทน อนุบาลพิษณุโลก
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางอรทัย แก้วทอง บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธ์ิ)

นางกุหลาบ สุวรรณเทพ อนุบาลพิษณุโลก
นางโศภิษฐ์ ย่ิงยืน ไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)
นางอิสราพร สิงห์โตทอง วัดคุ้งวารี *

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
          มีหน้าที่ จัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู ที่เข้าประกวดแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน ให้คะแนน

บุคคล และฉบับรวมทุกรายการแข่งขัน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คะแนน และลงลายมือช่ือในแบบ
และลงลายมือช่ือในแบบการให้คะแนนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําผลการตัดสินส่งคณะกรรมการกลางของสถานที่

จัดการประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย
ชื่อกรรมการ

กลุ่มปฐมวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อกรรมการ



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
759 ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป. 1 - ป. 3 น.ส.สุพิชฌาย์ วชิรัคกุล บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)
760ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป. 4 - ป. 6 นางสุกัญญา ห้อยระย้า บ้านปลักแรด
761ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1 - ม.3 นางกนกพรรณ เรืองเหล็ก บางระกํา
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางนงพร โสประดิษฐ์ วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปกถัมภ์)

นางวรินทร์รตา ธนาชัยเมธาวัฒน์ วัดตาปะขาวหาย
นายประทีป รอดเทศ บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
นางสุภาพรรณ ชูกลิ่น บ้านตะโม่ประชาสรรค์
นางกาญจนา รอดตาด ไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)
นางฐิติมา ปัญญาดิษฐวงษ์ วัดมหาวนาราม *

762 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1 - ป. 3 นางเสาวลักษณ์ เกตุสวรรณ อนุบาลพิษณุโลก
763 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป..4 - ป. 6 นางสุปรียา หล่อฐานนท์ วัดบ้านใหม่
764 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1 - ม. 3 นางรัตติการ์ ยาฉาย บ้านร้องยุ้งข้าว
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางกชกร ลาวัลย์ บ้านหนองกรับ

น.ส.จารุวรรณ มีสอาด บ้านดงยาง *
46 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอน 4 บท ป. 4 - ป. 6 นางวรนุช ทรัพย์ศรี จ่าการบุญ
47 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ม.1 - ม. 3 น.ส.ณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์ วัดปากพิงตะวันตก
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางพรทิพย์ รอบจังหวัด วัดอรัญญิก

นางนพรัตน์ อัครวงษ์ บ้านคลองเตย
น.ส.ทิพวัน ศรีโสภา วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปกถัมภ์)
นางกุลธิดา รัศมี อนุบาลพิษณุโลก *

787 ต่อคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม) ป.4 - ป. 6 นางนิรมล พุ่มไม้ วัดจันทร์ตะวันออก
788 ต่อคําศัพท์ภาษาไทย(คําคมเดิม) ม.1 - ม. 3 นางวรินธร จันทะคุณ บ้านหนองไผ่
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) น.ส.อาริส ท้วมไชยนาม อนุบาลพิษณุโลก

นางกาบจันทร์ นาคอ้าย จ่าการบุญ
นางธัญพร พูลทวี บ้านคลองหนองเหล็ก
นางจิติพร พิพิธิภักดี วัดบึงพระ (เหรียญ - จ่ันอนุสรณ์)
นางพเยาว์ ลีลา สะพานท่ี ๓
นางพิมพ์วิภา รวดเร็ว วัดยาง(มีมานะวิทยา)
น.ส.เบญจวรรณ อ้วนวิจิตร บ้านคุยมะตูม
นางสริยา เริงเขตรกรณ์ บ้านหนองแขม*
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รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน

122 การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 1 - ป. 3 นายสมนึก สุภลาภ อนุบาลพิษณุโลก
123 การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4 - ป. 6 น.ส.ภัทราพร ศรีอ๊อด วัดบ้านดง
124การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม. 3 นางสุณี สว่างวรรณ วัดจอมทอง

น.ส.เทียนจิตร มูลหงษ์ จ่าการบุญ
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางสันธยา ทิมัน สะพานที่ 3

นางอนงค์ ปานเพชร บ้านคุยมะตูม
นายประสิทธ์ิ ทองสุข วัดปรือกระเทียม
น.ส.ปราณี สุหฤทดํารง บ้านคลองเตย
นางนิตยา สีสังข์ วัดมหาวนาราม

 นายสุนทร มั่นเจริญ อนุบาลพิษณุโลก
772 โครงการคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎี ป. 4 - ป. 6 น.ส.อังคณา คุ้มมี จ่าการบุญ
หรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางพรทิพย์ วีระกูล วัดยาง (มีมานะวิทยา)
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางฉวีวรรณ โฆษชุณหนันท์ บ่อวิทยบางระกํา
774 โครงงานคณิตศาสตร์   ประเภทบูรณาการ ป. 4 - ป. 6 นางฐรินดา โตเขียว บ้านนํ้าดํา
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ น.ส.นุชรี วงค์แก้ว นิคมบางระกํา 2
775 โครงงานคณิตศาสตร์   ประเภทบูรณาการ ม.1 - ม. 3 นางวิไลรัตน์ มากเมือง วัดจันทร์ตะวันออก
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางกุลนภา ฤทธิเกรียง วัดกรับพวง
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) น.ส.รัสสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิ บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)

นางวรรณา จันทรา จ่าการบุญ
129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ป. 4 - ป. 6 นางกนกวรรณ วงศ์จันทร์ วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
   โดยโปรแกรม  GSP นางวรนุช ชัยพันธ์ อนุบาลพิษณุโลก
130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ม.1 - ม. 3 นางวิจิตร สมเงิน วัดบึงพระ (เหรียญ จ่ัน อนุสรณ์)
   โดยโปรแกรม  GSP นางศศิประภา โพล้งมี สะพานที่ 3
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางชุติมา กล้าเกษตรวิทย์ รัฐราษฎร์สงเคราะห์

นายกิตติคุณ อินทนนท์ บ้านใหม่เจริญธรรม
132  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป. 1 - ป. 3 นางชอ้อน นิตสร้อย จ่าการบุญ
133  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป. 4 - ป. 6 น.ส.มัทนา ป้ันม่วง วัดบ้านใหม่
134  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม. 3 นางวิภาวี ประยูรพันธ์ วัดยาง (มีมานะวิทยา)
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางฉัตรเพ็ญตา  จิรโรจน์ วัดเนินมะคึก

นางช่ืนจิตต์ สรรคพงษ์ อนุบาลพิษณุโลก
น.ส.อริศรา อินสาย บ้านหนองไผ่
นางเพราพรรณ จูเมฆา วัดบางทรายฯ
น.ส.วิชุตา ชูช่ืน รัฐราษฎร์สงเคราะห์
น.ส.นงนุช อินทชัย บ้านใหม่เจริญธรรม
น.ส.สุรัญญา ใจรักษ์ อนุบาลพิษณุโลก
น.ส.สุนิษา เอ่ียมสะอาด อนุบาลพิษณุโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ชื่อกรรมการ



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน

789 ต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป. 4 - ป. 6 นางอารีย์ ณ วิเชียร จ่าการบุญ
790ต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1 - ม. 3 น.ส.คงขวัญ แก้วกองทอง วัดปากพิงตะวันตก

น.ส.ณัฐนันท์ ชมกุล วัดบ้านดง
น.ส.รสสุคนธ์ ชมศรี ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
น.ส.ศรสวรรค์ พานซ้าย วัดเนินมะคึก
น.ส.ปรียานุช บัวมาก บ้านปลักแรด

791 แข่งขันชูโดกุ ป.1 - ป. 6 นายยุทธ จริยา จ่าการบุญ
792 แข่งขันชูโดกุ ม.1 - ม. 3 นางทิพย์สุดา อินทร์จันทร์ วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

นายวิทวัส เณรหลํา วัดบ้านดง
นายปาลวัฒน์ อัตตโน บ้านปลักแรด
น.ส.ธีริศรา วงค์แสนสี บ้านหนองกุลา
นางอําภาพร เขื่อนแก้ว ประดู่มะค่าประชาสรรค์

85 การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. 4 - ป. 6 นายสมพงษ์ เหลืองทอง รัฐราษฎร์สงเคราะห์
86 การแข่งขันอัจฉริยาภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม. 3 นางวรรณภา สภาภักตร์ วัดบ้านดง
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) น.ส.วิไลวรรณ คําดี บ้านหนองหัวยาง

นางทัศนี เฮงตระกูล จ่าการบุญ
น.ส.เสาวลักษณ์ มั่นฤทธ์ิ วัดบางทรายฯ
น.ส.ณาตยา พาบัว วัดบึงกอก
น.ส.ปิยาภรณ์ ไก่แก้ว วัดบ้านใหม่
น.ส.วันดี มีมาก วัดหนองนาดงกวาง
นางจันทร์จิรา เจริญย่ิง วัดหนองนาดงกวาง

90 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป. 4 - ป. 6 นายยุทธนา แสวงผล วัดบ้านใหม่
   ประเภททดลอง ม.1 - ม. 3 นางสุปราณี ประกายแก้ว วัดเนินมะคึก
91 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นายบุญชอบ อินทโชติ วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

   ประเภททดลอง นางกิตยาพร ม่วงป้ัน วัดจันทร์ตะวันออก
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางอําพัน สร้อยมุข วัดยาง (มีมานะวิทยา)

นายมานะ เพาะเจริญ บ้านพลายชุมพล
93 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป. 4 - ป. 6 น.ส.มยุรี ขวบสันเที๊ยะ นิคมบางระกํา 4
   ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นางทองใหม่ คันช่ังทอง อนุบาลพิษณุโลก
94 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม. 3 นางนริศรา อินทรเลิศ วัดสมอแข
   ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นางนพรัตน์ มั่นยุติธรรม วัดอรัญญิก
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางสุวรรณา ยอดประชา บ่อวิทยบางระกํา

น.ส.จรรยาวัลย์ สินธุชล บ้านปลักแรด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
95 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป. 4 - ป. 6 นางภัทรียา ย้ิมแย้ม วัดแหลมโพธ์ิ
             นางจริยา หอมสะอาด วัดบ้านใหม่
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นายจักรเพชร แสงคล้า บ้านหนองตะเคียน
99 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ป. 1 - ป. 6 น.ส.ณภัทร สมบูรณ์ นิคมบางระกํา 4
   ทางวิทยาศาสตร์ นางสุพรรษา เสือน้อย วัดดงโคกขาม
100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม. 3 นางนพพร มีช้าง วัดจันทร์ตะวันออก
   ทางวิทยาศาสตร์ นางหฤทยา ทองเพ็ชร วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) นางทัศนีย์ แก้วกองทรัพย์ บ้านหนองกุลา

นายเฉลิมชัย บุญอ่อง วัดจอมทอง

766 การแข่งขันเครื่องร่อน แบบเดินตาม ป.1 - ป. 3 นายสุรพล ทองงาม อนุบาลพิษณุโลก
181การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภท ป.4 - ป. 6 นายวัชระ สืบคํา อนุบาลพิษณุโลก
ระยะทางอัตราร่อน นายจักรกริศน์ นวลอยู่ บ้านหนองกุลา
184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4 - ป. 6 นายพงศกร เผือกสกุล บ้านร้องยุ้งข้าว
190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1 - ม.3 นายอุทิศ ว่องประจันทร์ วัดหนองพะยอม
ปล่อยอิสระ นายยรรยงค์ ดํารงศักด์ิ บ้านพันเสา
770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ม.1 - ม.3 น.ส.กาญจนา ดวงเทียน วัดหนองนาดงกวาง
(3D) ปล่อยอิสระ น.ส.พรลภัส คงกระจ่าง ไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)
(อนุบาลพิษณุโลก) น.ส.จริยา ทองสุข วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสมปอง ทองเถาว์ บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
น.ส.อําพร พริกนาค อนุบาลพิษณุโลก
นางสุรีย์พร แสงสุวรรณ อนุบาลพิษณุโลก
นายประสิทธ์ิ ไชยกาล บ้านปลักแรด
นายพงษ์ดนัย พิณชนะ วัดยางแขวนอู่
น.ส.ชลธิชา ดอกบัว วัดปรือกระเทียม
ส.อ.สินธพ ใจกล่ํา อนุบาลพิษณุโลก

141 เพลงคุณธรรม ป.1 - ป. 3 น.ส.คณึงนิตย์ เมฆโต ประดู่มะค่าประชาสรรค์
142 เพลงคุณธรรม ป.4 - ป. 6 นางเสาวนีย์ บํารุงเมือง วัดจันทร์ตะวันตก
143 เพลงคุณธรรม ม.1 - ม. 3 นางบังอร หรั่งมา วัดปรือกระเทียม
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) น.ส.สิริธร วิชิตนาค วัดกรับพวง

นางสําเนียง พ่วงท่าโก วัดบึงกอก
นางเพลินพิศ พรมชา ข้าราชการบํานาญ
นางปทุม ปันแปง วัดเนินมะคึก

กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย (สพฐ.)

กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ชื่อกรรมการ



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
144 โครงงานคุณธรรม ป. 1 - ป.3 นางมัลลิกา เพาะเจริญ วัดแหลมโพธ์ิ
145 โครงงานคุณธรรม ป.4 - ป. 6 นางนรัตน์ สิงห์คง วัดยางแขวนอู่
146 โครงงานคุณธรรม ม.1 - ม. 3 นางอัมพิกา เอ่ียมสําอางค์ วัดจันทร์ตะวันออก
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นางนพักตร์สร พันธ์ุเพ็ง หนองนากวางอ้ัน
 นางใจภักด์ิ ทีคาสุข จ่าการบุญ

นางบุปผา เหลืองทอง รัฐราษฎร์สงเคราะห์
147 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1 - ป. 6 นายวุฒิ ปัญญาบุญ วัดอรัญญิก
14 การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1 - ม. 3 นายณปภพ บัญชาโต วัดโพธิญาณ (อ.พ.ผ.อุปถัมภ์)
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นายอมร กรุดทอง วัดสระโคล่
143 การประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม. 3 นางนพักตร์สร พันธ์ุเพ็ง บ้านหนองกวางอ้ัน
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นางสุภาพร อินทร์ทอง สพป.พิษณุโลก เขต 1

น.ส.ปรารถนา  สกุลเฮง เซนต์นิโกลาส

154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป. 3 นางบุปผา ทองน้อย บ้านคลองนํ้าเย็น
155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป. 6 นางปิยธิดา สุขเมือง ประดู่มะค่าประชาสรรค์
156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม. 3 นายเฉลิม ป้อมบุญมี วัดวังเป็ด
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นางเตือนใจ ประดิษฐ์ ชุมชนที่ 11 วัดสุนทรประดิษฐ์

นางพิณทิญา ขําอ่อน บ้านคลองนํ้าเย็น
น.ส.รุ่งทิพย์ สระทองเงิน ประดู่มะค่าประชาสรรค์

164 การประกวดมารยาทไทย  ป.1 - ป. 3 นางไพทิพย์ โกทัน วัดปากพิงตะวันตก
165 การประกวดมารยาทไทย  ป. 4 - ป. 6 นางรุ่งนิภา โคกทับทิม วัดเนินมะคึก
166 การประกวดมารยาทไทย  ม.1 - ม.3 นางกันยา ขําระหงษ์ วัดบ้านใหม่
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นางวัชรินทร์ สิงหะ บ้านหนองกรับ

นางพีรกานต์ ฝั้นคํามี ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
นางศิริวรรณ เมฆไตรรัตน์ วัดบึงกอก
นางกาญจน์กมล สุขสมทิพย์ วัดวังอิทก
น.ส.ทัศนีย์ แก้วก๋า วัดปากพิงตะวันตก
นางมลรัตน์ วังตระกูล ผดุงราษฎร์
นางกานดา อ่อนเหลือ โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง

768 การสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม. 3 น.ส.วันทนา เลิศสินไทย ข้าราชการบํานาญ
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นายสโรชพร ชาติสุนทร วัดพรหมเกษร

นายศิริโชติ มั่งมี เซนต์นิโกลาส

กลุ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
169 การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1 - ม. 3 นางผุสดี คนหลัก ข้าราชการบํานาญ
(โรงเรียนวัดอรัญญิก) นายอนันต์ มาสวัสด์ิ ข้าราชการบํานาญ

น.ส.ณิรินทร์ญา รอดเงิน บ้านพันเสา

738 แอโรบิก ป.1 - ป.6 นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์ วัดกรับพวง
739 แอโรบิก ม.1 - ม. 3 นายประเสริฐ ประดิษฐ์ บ้านแม่ระหัน
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นายสมบัติ บัวสําเริง วัดบึงพระ(เหรียญ จ่ันอนุสรณ์)

น.ส.เนตรนภา แสงไสว ประดู่มะค่าประชาสรรค์
816 คีตมวยไทย ป.1 - ป.6 นายนิพนธ์ ขาวเอ่ียม วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
817 คีตมวยไทย ม.1 - ม. 3 นายวิทูรย์ สารธิมา บ้านร้องยุ้งข้าว
819 ทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1 - ม. 3 นางจํารัส โฉมห่วง วัดแตน
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นายศรัทธาชัย ประจิตร วัดอรัญญิก
740 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป. 6 นายจําลอง ทองดอนง้าว วัดพรหมเกษร
741 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - ม. 3 นายชัชวาล คําโสกเชือก บ้านใหม่เจริญธรรม
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นายกิตติพงษ์ พันมา บ้านปลักแรด

นายสมบัติ  บัวสําเริง วัดบึงพระ (เหรียญ - จั่น อนุสรณ์)
นายกฤช บุญกล้า บ้านหนองกุลา
นายวิญญู กันภัย บ้านพันเสา

262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1 - ป. 3 นายประดุง คงสวัสด์ิ สะพานที่ 3 
263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4 - ป. 6 นายไพรัช อยู่ฉัตร บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)
265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1 - ม. 3 นายประสงค์ เอกอนันต์ไชย วัดหนองอ้อ
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.ภคมน เศรษฐธัญการ วัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพท่ี 73)

น.ส.เหมวรรณ เอ่ียมสาย วัดเนินมะคึก
นายศุภพงศ์ พูลทวี ชุมชน 1 วัดสะกัดนํ้ามัน

268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป. 3 นายสันติสุข พลสวัสด์ิ อนุบาลพิษณุโลก
269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4 - ป. 6 นางพิกุลทอง ยศปัญญา บ้านหนองกุลา
271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม. 3 นายไวพจน์ นุชสวาด วัดหนองพะยอม
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายเรียบ จันทร์เมือง วัดจอมทอง

นายอมร กรุดทอง วัดสระโคล่
นางพนารัตน์ อนุเคราะห์ จ่าการบุญ
นายพรหมพนิต พรมโพธ์ิ วัดหนองนาดงกวาง
น.ส.ปริญญาดา พัฒนวิบูลย์ วัดบ้านดง
น.ส.ภัททิรา พุมมา คลองวัดไร่

กลุ่ม สุขศึกษาและพลศึกษา

  กลุ่ม ศิลปะ-ทัศนศิลป์
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ชื่อกรรมการ



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
721 การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 นางนงลักษณ์ จันทร์สว่าง บางระกํา
300 การเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - ม.3 นางนงคราญ สีสังข์ จ่าการบุญ
310 การวาดภาพลายเส้น ม.1 - ม.3 นายธวัธ อุ่นเมือง วัดบ้านดง
(โรงเรียนจ่าการบุญ) ว่าท่ี ร.ต.หญิงรัตติกาล นาคสวาท บ้านพลายชุมพล

นายวชิระ ล้ําเลิศ วัดทุ่งชา
นายอนันต์ อินทร์ช่ืน เซนต์นิโกลาส

307การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป. 1 - ป. 3 นางรัชนี บรรทัดทอง บ้านหัววังกร่าง
308การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป. 4 - ป. 6 นางอัมพร สว่างจันทร์ วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
309การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม. 1 - ม .3 น.สช่ืนนภา พรมโพธ์ิ วัดหนองนาดงกวาง
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นางพิมล ชาวหินฟ้า บ้านพลายชุมพล
 นางจารุวรรณ ดวงตา วัดเนินมะคึก

นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้ว วัดแหลมโพธ์ิ
นายอดุลย์ อุ่นแก้ว ผดุงราษฎร์

311 การแข่งขันประติมากรรม ป. 1 - ป.3 นางสาววิลาวรรณ มันตะสูตร บ้านหัววังกร่าง
312 การแข่งขันประติมากรรม ป. 4 - ป. 6 นางสาวปิยาอร ปรีชาพานิช บ่อวิทยบางระกํา
313 การแข่งขันประติมากรรม ม. 1 - ม. 3 นายชาญณรงค์ รอดทิม วัดบ้านดง
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายสุรินทร์ เม้ากําเนิด วัดหนองพะยอม

นางแว่นแก้ว คําบุญมา วัดศรีวนาราม
นางรจนา แจงทอง วัดจอมทอง

314 การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ป. 1 - ป. 6 นายอุทัย ไทยกรรณ์ วัดยาง (มีมานะวิทยา)
316 การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ป. 1 - ป. 6 นายธรรมนูญ สายทอง วัดยางแขวนอู่
317 การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม. 1 - ม. 3 นายสมพงษ์ เนียมเปีย ข้าราชการบํานาญ
323 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ป. 1 - ป. 6 นายศุภเชษฐ์ ป้ันประเสริฐ จ่าการบุญ
324 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม. 1 - ม. 3 นายสุรศักด์ิ บุษบา บ้านหนองหัวยาง
325 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ป. 1 - ป. 6 นายวัชระ คล้ายแสงฤกษ์ วัดตาปะขาวหาย
326 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม. 1 - ม. 3 นายเสรีวัฒน์ อินทร์พิพัฒน์ บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
327 การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ป. 1 - ป. 6 นายนเรศ พัดภู่ บ่อวิทยบางระกํา
329 การแข่งขันเด่ียวซออู้ ป. 1 - ป. 6 นายธนชัย พานตา บ้านนํ้าดํา
330 การแข่งขันเด่ียวซออู้ ม. 1 - ม. 3 นางธนกฤตา ภัควีรภัทร วัดเนินมะคึก
331 การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ป. 1 - ป. 6
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก)
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ชื่อกรรมการ

  กลุ่ม ศิลปะ-ดนตรี



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
332 การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม. 1 - ม. 3
333 การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ป. 1 - ป. 6
334 การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม. 1 - ม. 3
335 การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป. 1 - ป. 6
336 การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม. 1 - ม. 3
337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป. 1 - ป. 6
338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม. 1 - ม. 3
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก)
339 การบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ป. 1 - ป. 6 นายจิรพัทธ์ สัมมนามิตร วัดบ้านดง
341 การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมป. 1 - ป. 6 นายวงศ์บดินทร์ ชัยสิทธ์ิ วัดเนินมะคึก
เครื่องสายเคร่ืองเด่ียว นางกรกช กองเต็ก บ้านหนองนากวางอ้ัน
343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป. 1 - ป. 6 น.ส.ศิรินทิพย์ โสพันธ์ จ่าการบุญ
345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป. 1 - ป. 6
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก)
643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม. 1 - ม. 3 นายสุทน ทับทิมแท้ ข้าราชการบํานาญ
753 การประกวดดนตรีประเภท ป. 1 - ป. 6 นายนเรศ เอ่ียมแก้ว อนุบาลพิษณุโลก
วงเครื่องลม (Wind Ensemble) นายสุรเชษฐ์ บุญคง บ้านปลักแรด
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม)
352 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป. 1 - ป. 6 นายสุทน ทับทิมแท้ ข้าราชการบํานาญ
353การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม. 1 - ม. 3 นายชัยพร โพธ์ิทอง วัดเนินมะคึก
370 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป. 1 - ป. 6 นายวงศ์กร บุญคง วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
371 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม. 1 - ม. 3 นางพฤษภา แก้วภู่ บ้านหนองแขม
375 การขับขานประสานเสียง ป. 1 - ป. 6 นายโสภณ เขียวแต้ม วัดแตน
737 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป. 1 - ป. 6 นางรัตนา สายทอง บ้านหนองกุลา
731 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม. 1 - ม. 3 น.ส.เกศสุดา มาแจ้ง บ้านท่าไม้งาม
736 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป. 1 - ป. 6 นางพัชรา ฤทธิคุปต์ วันศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

732 การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม. 1 - ม. 3
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม)
602 การขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป. 1 - ป. 6 นายสุทธิภาพ จันทร์แดง บ้านหนองนากวางอ้ัน
603 การขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม. 1 - ม. 3 นายปิยะเจริญ เวชรักษ์ บ้านหล่ายขานาง
604 การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป. 1 - ป. 6 นายธนพ คงเนตร บ้านร้องยุ้งข้าว
605 การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม. 1 - ม. 3 น.ส.วันเพ็ญ สุวรรณผู บ้านคลองเตย
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม) นางรุ่งทิวา เจียรใจรักษ์ บ้านหนองแขม

นายพิรัชพงษ์ อัครพัชร์กร วัดโพธ์ิงาม

ชื่อกรรมการ
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รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
369 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป. 1 - ป. 6 นายชุมพล เอ่ียมสะอาด วัดหนองนาดงกวาง
ประเภทชาย นางสุนีย์ สายทอง บ้านเรียงกระดก
373 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม. 1 - ม. 3 นายประจวบ รุ่งสว่าง จ่าการบุญ
ประเภทชาย นางมะลิวัลย์ คําเที่ยง สิ่นหมิน
372 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป. 1 - ป. 6 นางอริญญา ล้อมรื่น วัดทุ่งชา
ประเภทหญิง นายเอกลักษณ์ สมากร บ้านใหม่เจริญธรรม
374 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม. 1 - ม. 3
ประเภทหญิง
(โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม)

376 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ป. 1 - ป. 6 นางจิราพร ทองดอนง้าว วัดจอมทอง
378 การแข่งขันระบํามาตรฐาน ป. 1 - ป. 6 นางขวัญยืน พ่วงรอด บ้านบัวจันทร์
395 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ป. 1 - ป. 6 นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์ สะพานที่ 3
396 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.1 - ม. 3 นางชุลีพร พุ่มมาลา วัดจันทร์ตะวันออก
398 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป. 1 - ป. 6 น.ส.ฟ้าลดา ปาละวงศ์ วัดคุยม่วง
(สพป.พิษณุโลก เขต 1) นางณัฐฉรียา สุขสวัสด์ิ ผดุงราษฎร์

นางปัญจพร เดือนกูล อนุบาลพิษณุโลก
นางจันทนา ภู่พงษ์ วัดศรีรัตนราม
นางวิลันดา วรรณดิเรก วัดอรัญญิก

400 การแข่งขันการแสดงตลก ป. 1 - ม.3 นายอานุภาพ เพ็ชรนิล บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
404 การแข่งขันมายากล ป. 1 - ม.3 นายเดือน คําสีสังข์ บ้านหนองไผ่
(สพป.พิษณุโลก เขต 1) นายทองแดง มาดิษฐ์ วัดทุ่งชา

นางสาวญานี เดชะ บ้านพันเสา

812 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1 - ม. 3 นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์ วัดจอมทอง
813 การพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ป.4 - ป.6 น.ส.เบญจวรรณ เกิดวงศ์หงส์ สิ่นหมิน
815 การพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1 - ม. 3 น.ส.อุษณีย์ สีเหลืองอ่อน วัดหนองพะยอม
(โรงเรียนศรีวิสุทธิธรรมราม) น.ส.ธิดาวดี รัตนอินทร์ วัดดอนอภัย
810 การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ป.1 - ป. 6 น.ส.เฟ่ืองฟ้า พรหมนิพนธ์ วัดบึงพระ (เหรียญ จั่นอนุสรณ์)
(โรงเรียนศรีวิสุทธิธรรมราม) นางพิทยาภรณ์ ยอดนครจง บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

น.ส.บุญชนก ราชิวงศ์ บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
นางนิภา ลิ้มสินธะโรภาส จ่าการบุญ

811 การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1 - ม. 3 นางจิระพร มีมะโน อนุบาลพิษณุโลก
(โรงเรียนศรีวิสุทธิธรรมราม) น.ส.สุนันธิณีย์ ม่วงเนียม บ่อวิทยบางระกํา

นางอนงค์เยาว์ ภาษิต วัดปากพิงตะวันตก
นากาญจนา บัวอ่ิมพันธ์ จ่าการบุญ

 - 17 -

กลุ่ม ศิลปะ-นาฎศิลป์

กลุ่ม ภาษาต่างประเทศ

ชื่อกรรมการ



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน

10 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ  ป. 1 - ป. 3 นายศรีทน ละม่อม บ้านใหม่เจริญธรรม
โยนบอล นายวิทูรย์ สารธิมา บ้านร้องยุ่งข้าว
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางวารี จันทิมาพร วัดแหลมเจดีย์

นางศิวลักษณ์ ธาราศรี ข้าราชการบํานาญ
นางพรทิพย์ เพ็งดี วัดบึงกอก

51 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป. 4 - ป. 6 นายไพบูลย์ มันตะสูตร ข้าราชการบํานาญ
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นายอดุลย์ อยู่เมือง ข้าราชการบํานาญ

น.ส.เมธารัตน์ วิจิตรเมธานนท์ บ้านดงยาง
นายคมสันต์ โพธ์ิเงิน วัดบึงกอก
นายสมบัติ มันตะสูตร บ้านนํ้าดํา
นายพฤหัส คงเทศ บ้านปลักแรด

62 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม. 1 - ม. 3 นายสุธี ตันติอํานวย วัดบึงกอก
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางวาสนา ทองดี ข้าราชการบํานาญ

นางสุปราณี ทองท้วม ข้าราชการบํานาญ
นายราชสิทธ์ิ สถิตยัง บ้านหนองตะเคียน
นางสุปรียา โปร่งนุช ประดู่มะค่าประชาสรรค์

71 กิจกรรมสภานักเรียน ป. 1 - ป. 6 นางรัญทม แสงงาม ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
72 กิจกรรมสภานักเรียน ม. 1 - ม. 3 นางวิมล ใจเร็ว วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
776 กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ม. 1 - ม. 3 นางกัลยกร กลิ่นทับ วัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพท่ี 73)
    (YC: Youth Coynselor)  นางศรีนภา นาควิโรจน์ วัดมหาวนาราม
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางชลธิชา อินทร์ย้ิม วัดบ้านใหม่
 นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง วัดดงโคกขาม 
102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป. 4 - ป. 6 นางป่ินอนงค์ พรมชาติ วัดแตน
103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.1 - ม. 3 นางจินตนา สุขใย วัดศรีวิสุทธิธาราม
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางวิภา สร้อยระหงษ์ วัดจอมทอง

นางณภัทรกาญจน์ สุขใย อนุบาลพิษณุโลก
นางเพชรณี ประจัญบาน สะพานที่ 3
น.ส.ส้มเกลี้ยง ธูปบูชา สะพานที่ 3

708 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป. 4 - ป. 6 น.ส. จิตรินทร์ แก้วเหลี่ยม วัดหนองนาดงกวาง
709 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม. 1 - ม. 3 นางบุญยืน แสงกระจ่าง บ้านหนองไผ่
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะ ชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์
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ชื่อกรรมการ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน

2 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป. 1 - ป. 3 นายธวัชชัย ลอยพูน บ้านคลองเตย
กราฟฟิก น.ส.เกศสุดา เปรมชาวนา บ้านหนองกุลา
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.ประภัสสร ย้ิมแย้ม วัดยาง (มีมานะวิทยา)
5  การสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน ม.1 - ม. 3 นายอนุรักษ์ แย้มวัตร วัดจันทร์ตะวันออก
(2D Animation) นายณัฐพล บุตรโพธ์ิ วัดจันทร์ตะวันตก
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายทวนชัย สว่างใจธรรม บางระกํา
11 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย ม.1 - ม. 3 นายปรเมศวร์ ศรีปา อนุบาลพิษณุโลก
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตร จ่าการบุญ
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.กนกพร เหมทอง บ้านบัวจันทร์
16 การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก ป.4 - ป.6 นายพิสุทธ์ิสวัสด์ิ คงกรุด วัดยางเอนฯ
คอมพิวเตอร์ น.ส.ธนิตา สายทอง วัดวังอิทก
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายคํารณ เกิดทุ้ย บ้านหนองไผ่
17 การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก ม.1 - ม. 3 น.ส.นวลพรรณ ศรีท้วม บ่อวิทยบางระกํา
คอมพิวเตอร์ นายนิกร พันจั่น วัดบึงกอก
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายบุรินทร์ ณ วิเชียร จ่าการบุญ
20 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป. 4 - ป. 6 น.ส.สินีนาท คุ้มแสงเทียน อนุบาลพิษณุโลก
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายพนาวุฒิ ทองเช้ือ นิคมบางระกํา 6

น.ส.รัชนี หุ่นแก้ว วัดหนองขานาง
21  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1 - ม. 3 น.ส.บุษราภรณ์ สกุลคํา บ่อวิทยบางระกํา
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.เกศสิริ แพะโต๊ะ วัดโพธ์ิงาม

นายสิทธิกร เนียมใย บ้านหนองนากวงอ้ัน
24 การใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation)  ป. 4 - ป. 6 นายอําพล บัวดิษฐ์ วัดดอนอภัย
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.สาวิตรี วัยฉิมพลี วัดแตน

น.ส.สุภาวดี ทองเทศ สะพานท่ี 3 
25 การสร้าง Webpage ประเภท Text  ม. 1 - ม. 3 นายเจษฎา แสงจันทร์ วัดมหาวนาราม
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.สุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก วัดดงโคกขาม

นางนิสา นิลนนท์ วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

28 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ป.4 - ป. 6 น.ส.นิตยา พันธ์จันทร์ วัดปรือกระเทียม
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.เบ็ญจา ภู่จุฬา วัดหนองนาดงกวาง

นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์ บ้านใหม่เจริญธรรม
29 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ม.1 - ม. 3 นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝง บ้านนาเชิงหวาย
(โรงเรียนจ่าการบุญ) นายณฐวัฒน์ ม่วงทอง วัดศรีวิสุทธิธาราม

นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย สพป.พิษณุโลก เขต 1
44 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม. 1 - ม. 3 นายผดุงกิจ พ่วงเฟ่ือง จ่าการบุญ
ซอฟต์แวร์ น.ส.วันวิสาข์ ด้วงฟู วัดปรือกระเทียม
(โรงเรียนจ่าการบุญ) น.ส.นภัสกร ดลรักษ์ วัดกลางสุริยวงศ์
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ชื่อกรรมการ

กลุ่มคอมพิวเตอร์



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
755 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1 - ป. 6 นายพีระชัย อากาศวิภาต ข้าราชการบํานาญ
757 หุ่นยนต์ก่ึงอัตโนมัติ ป.1 - ป. 6 นายเกรียงไกร ยอดเพชร อนุบาลพิษณุโลก
243 หุ่นยนต์บังคับมือ ป.1 - ป. 6 นายนันทชัย พวงทอง อนุบาลพิษณุโลก
247 หุ่นยนต์บังคับมือ ม.1 - ม .3 นายวัลลภ พนัสขาว อนุบาลพิษณุโลก
250 โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1 - ป. 6 นายอนุวัช รัตโนทัย อนุบาลพิษณุโลก
(โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก)

1 การแข่งขันประดิษฐของใช้วัสดุธรรมชาติ ป.4 - ป.6 นางศิวพร สิงห์ทอง วัดบึงบอน
ในท้องถิ่น นายสมเกียรติ ฮวมรุณ วัดดอนอภัย
6 การแข่งขันประดิษฐของใช้วัสดุธรรมชาติ ม.1 - ม. 3 นางพัชรินทร์ พลยะเรศ ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
ในท้องถิ่น นายวิทยา โฉมสุข ข้าราชการบํานาญ
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางกัญญา เต็งโล่ง จ่าการบุญ

นายจันทร์ได ยาวขันแก้ว วัดบึงพระ (เหรียญ - จ่ัน อนุสรณ์)
3  งานจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป. 6 นางยุพา ร้องเกาะเกิด อนุบาลพิษณุโลก
4  งานจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม. 3 นางวรรณวนิดา เกษหอม บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางวริศรา สงสําเภา บ้านแม่ระหัน

นางประภาพร พุ่มไม้ วัดศรีรัตนารามฯ
นางจุรีรัตน์ เพ็ชรตุ่น วัดปากพิงตะวันตก
นายกมล ป่ันกลาง บ้านคลองเตย

12 การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 - ป. 6 นางกฤษณา บุญเส็ง วัดยาง (มีมานะวิทยา)
13 การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป ม.1 - ม. 3 น.ส.ญาณีรัตน์ มงคลช่ืน วัดห้วงกระได
    เทียนแพ นางศศินา กันทะวงค์ วัดดอนอภัย
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางกัลยาลักษณ์ ฤทธิเรืองเดช วัดศรีวิสุทธารามฯ  

นางสาธิยา มั่นประสงค์ บ้านประดาประชาราษฎร์
นางมยุรา ก่ิงเส็ง บ้านหนองหัวยาง

18 โครงงานอาชีพ ป.4 - ป. 6 นางจิรภา อ้ิมทับ อนุบาลพิษณุโลก
19 โครงงานอาชีพ ม.1 - ม. 3 น.ส.กนิฐตา เพ็งละมูล บ้านหนองกรับ
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นายทวี วิชัย บ้านหนองกุลา

นายบรรจง ฝั้นคํามี ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
นางภาสินี ปัญญาประชุม วัดแหลมเจดีย์
นางนเรนทร พยอมหวล วัดวังอิทก

22 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4 -ป. 6 นางจําเริญ ตระกูลเอ่ียมเจริญ จ่าการบุญ
23 การจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1 - ม. 3 นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดช วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางวิมล อุ่นสนอง วัดจอมทอง

นางธนพรรณ ก้อนคํา วัดสระโคล่

กลุ่มการงานอาชีพ

ชื่อกรรมการ
 - 20 -



รายการแข่งขัน ระดับชั้น โรงเรียน
26 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4 - ป. 6 นางณัฐฐากร นุชท่าโพธ์ิ วัดยางเอน
27 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1 - ม. 3 นางกมลพรรณ บางประยงค์ ชุมชน 1 วัดสะกัดนํ้ามัน
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางธนกร แสงซื่อ วัดจุฬามณี
734 การแข่งขันทําอาหาร ป.4 -ป.6 นางคนึงนิจ สุทธิอาจ ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์ บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูรณ์
74 การแข่งขันทําอาหาร ม.1 - ม. 3 นางศิริพร จันทร์เจริญ วัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)
นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง น.ส.สิรินทร์รัตน์ หมีน่ิม วัดบึงบอน
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางสุภี เทอดนิธิ วัดศรีวิสุทธาราม  

นางวราภรณ์ อํ่าพูล วัดปากพิงตะวันตก
48 การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน ป.4 - ป. 6 นางบุญรัตน์ คงสวัสด์ิ วัดแหลมเจดีย์
เพ่ือสุขภาพ นางณัฐวรรณ กันเนียม บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
50 การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน ม.1 - ม. 3 นางวรัญญา กลึงเอ่ียม วัดบึงกอก
เพ่ือสุขภาพ นางจิดาภา เสนาพิทักษ์ วัดมหาวนาราม
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางบุปผา เหลืองทอง รัฐราษฎร์สงเคราะห์
 นางเพชรีย์ ทองนาก บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)
67 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป. 4 - ป. 6 น.ส.อํานวย ปานสมบัติ ข้าราชการบํานาญ
68 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1 - ม. 3 นางนฤมล วงศ์พิทักษ์ บ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์)
(โรงเรียนวัดมหาวนาราม) นางอําพันธ์ ฮวบรุณ วัดดอนอภัย
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ชื่อกรรมการ



รายการ ช่ือกรรมการ โรงเรียน

การแข่งขันการเล่านิทาน นางดาริกา       สุขสบาย ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางผ่องพรรณ   จินตนา วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม

นายเฉลิม        ป้อมบุญมี วัดวังเป็ด
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ น.ส.รุ่งนิภา       โคกทับทิม วัดเนินมะคึก
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) น.ส.จิตรินทร์    แก้วเหลี่ยม วัดหนองนาดงกวาง

น.ส.ณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์ วัดปากพิงตะวันตก
การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก นางรัตนา        แก้วกลิ่น วัดจันทร์ตะวันออก
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางสุวรินทร์     พฤกษะวัน อนุบาลพิษณุโลก

นางพรทิพย์      มีพยุง ประดู่มะค่าประชาสรรค์

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย น.ส.วันทนา      เลิศสินไทย ข้าราชการบํานาญ
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางจุรีรัตน์      เพ็ชรตุ่น วัดปากพิงตะวันตก

นางจุไรรัตน์     มาประสพ วัดบ้านใหม่

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี นายพรหมพินิต  พรมโพธ์ิ วัดหนองนาดงกวาง
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางมณีรัตน์     น่วมบาง บ้านหนองกุลา

น.ส. ภคมน      เศรษฐธัญการ วัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)
นายราชสิทธ์ิ    สถิตยัง บ้านหนองตะเคียน
นางพนารัตน์    อนุเคราะห์ จ่าการบุญ
นายไวพจน์      นุชสวาด วัดหนองพะยอม
นายอมร         กรุดทอง วัดสระโคล่
นายธวัธ         อุ่นเมือง วัดบ้างดง
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล  นาคสวาท บ้านพลายชุมพล
น.ส.ณิชานันทน์  ยุทธวา สพป.พิษณุโลก เขต 1

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นายนิพนธ์       ขาวเอ่ียม วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
การเต้นหาเคร่ืองประกอบเพลง นางสุนีย์         สายทอง บ้านเรียงกระดก
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางธนกฤตา    ภัควีรภัทร วัดเนินมะคึก

นางกันกญญา   สมีเพ็ชร บางระกํา
นางกฤติกา      ชัยรัตนศักดา วัดกรับพวง
นางเพลินพิศ    สุวรรณศรี สะพานที่ 3
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การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

กลุ่มภาษาไทย

กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มศิลปะ -ทัศนศิลป์



รายการ ช่ือกรรมการ โรงเรียน

การแข่งขันทําอาหาร นางสมพร       พุกเฉย สพป. พิษณุโลก เขต 1
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางนันทวัน     กุลสุนทร สพป. พิษณุโลก เขต 1

นายพิสุทธ์ิสวัสด์ิ คงกรุด วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง  นางศรีไพร      มั่นเจริญ วัดบ้านใหม่
ประเภทบายสีปากชาม น.ส.ช่ืนนภา     พรมโพธ์ิ วัดหนองนาดงกวาง
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางนเรนทร    พยอมหวล วัดวังอิทก
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ นางสาวสโรชา  เนียมนก สพป. พิษณุโลก เขต 1
จากเศษวัสดุเหลือใช้ นายสมเกียรติ   ฮวมรุณ วัดดอนอภัย
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางศิวพร       สิงห์ทอง วัดบึงบอน
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสน.ส.รุ่งทิพย์     อุ่นแก้ว วัดท่าตะเคียน
เหลือใช้ นางวันทนา     ไศลทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางพัชรินทร์   พลยะเรศ ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Pai นายนิพนธ์      ศิริสานต์ สพป. พิษณุโลก เขต 1
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) น.ส.สินีนาถ    คุ้มแสงเทียน อนุบาลพิษณุโลก

น.ส.นิตยา      พันธ์จันทร์ วัดปรือกระเทียม
น.ส.กนิฐตา     เพ็งละมูล บ้านหนองกรับ
น.ส.ธนิตา      สายทอง วัดวังอิทก

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน นางพนมจิต    สิริพิทักษ์เดช วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางมยุรี        วิจิตรพงษา วัดยาง (มีมานะวิทยา)

นางวิลาวัลย์    ขุนโต  สพป. พิษณุโลก เขต 1
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง นายทวี         วิชัย บ้านหนองกุลา
(โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก) นางธนพรรณ   ก้อนคํา วัดสระโคล่

น.ส.ชลชญา    พ่ึงม่วง สพป. พิษณุโลก เขต 1

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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