คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ที่ 402/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2554
.................................. ...........................
ดวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไดกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปการศึกษา 2554 เพื่อเปนเวทีใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกซึ่งศักยภาพสุนทรียภาพ และกิจกรรมสรางสรรค
ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ อีกทั้งเปนการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขาแขงขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ในฝายตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ชี้แนะแนวทางดําเนินงานและอํานวยความสะดวก
ในดานตาง ๆ แกคณะกรรมการ ไดแก
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประธานกรรมการ
1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กรรมการ
1.3 ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
1.4 ผูอํานวยการโรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
1.5 ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
กรรมการ
1.6 ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
กรรมการ
1.8 ผูอํานวยการโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
1.9 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กรรมการ
1.10 หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
1.11 นางไพรินท เหมบุตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.12 นายอํานาจ องอาจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ในการดําเนินงานในการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ประสานกิจกรรม
การแขงขัน จัดเตรียมความพรอมในการแขงขัน และดําเนินงานในทุกสวนที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
2.1 นายคําพอง สมศรีสุข
รอง ผอ.สพม. เขต 41
ประธานกรรมการ
2.2 นายบูรพา พรหมเจียม
หัวหนากลุมกลุมนิเทศฯ
รองประธานกรรมการ
2.3 นายอํานาจ องอาจ
ศึกษานิเทศก
รองประธานกรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2.4 นางธนพร เอมดี
ศึกษานิเทศก
รองประธาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2.5 นางธนัญญาณ จุลบุตร
ศึกษานิเทศก
รองประธาน
2.6 นางรัตนา
ทั่งทอง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.7 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน
ศึกษานิเทศก
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.ตน
1. นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
2. นางสุวรรณา ปอมใย
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.ปลาย
1. นายประภาส ธารเปยม
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
2. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ม.ตน
1. นางอรษา อภิรมยวิไลชัย
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
2. นางศิริพร เกตุเจริญ
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ม.ปลาย
1. นางนิภาวดี นวมอินทร
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ม.ตน
1. นางศรีวิไล สุภาบุตร
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
2. นางสาวนิโลบล เหลาเขตกิจ
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ม.ปลาย
1. นางดวงดาว บดีรัฐ
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ม. ตน, ม.ปลาย
1. นายสิทธิ์ไกร มหึมา
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
2. นายสมชาย สุวรรณจักร
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.ตน
1. นายชาตรี ศรีมวงวงค
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาสาสตร ม.ปลาย
1. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
คณะกรรมการฝายรวบรวมผลการแขงขันและประชาสัมพันธ
1. นางวัลลภา อินหลวง
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
2. นางสาวจันจิรา หาเพชร
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
2.8 นายสุนทร แสงแกว
ศึกษานิเทศก
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
2.9 นางไพรินทร เหมบุตร
ศึกษานิเทศก
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
2.10 นางพรศจี บุตะวงษ
ศึกษานิเทศก
2.11 นางสุนันทา ศรีหิรัญ
ศึกษานิเทศก
คอมพิวเตอร
2.12 นางสาวพิมพทอง มุสิกะปาน
ศึกษานิเทศก
หุนยนตและเครื่องบิน
2.13 นางธนัญญาณ จุลบุตร
ศึกษานิเทศก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2.14 นางสาวเทียมใจ จันทรเดช
ศึกษานิเทศก

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.15 นายอํานาจ องอาจ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.16 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.17 นางสาวศศิรัตน พากเพียร
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
3.คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่จัดการแขงขัน กําหนด และจัดทําผังการแขงขัน จัดหาวัสดุ
อุปกรณ ที่เกี่ยวของจําเปนในการจัดการแขงขัน จัดเจาหนาที่รับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน รับรายงานผลการแขงขัน
จากคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบความถูกตอง เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ ประกอบดวย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/คณิตศาสตร/การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(สถานที่แขงขัน : โรงเรียนตะพานหิน)
3.1 ผูอํานวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
3.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนตะพานหิน
รองประธาน
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3.4 รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
3.5 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/คณิตศาสตร/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ/ภาษาตางประเทศ
(สถานที่แขงขัน : โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม)
3.6 ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
3.7 รองผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
รองประธาน
3.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3.9 รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.10 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ/ภาษาตางประเทศโรงเรียนกําแพงเพชรฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
(สถานที่แขงขัน : โรงเรียนวัชรวิทยา)
3.11 ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
3.12 รองผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
รองประธาน
3.13 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3.14 รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.15 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)
(สถานที่แขงขัน : โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม)
3.16 ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
3.17 รองผูอํานวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
รองประธาน
3.18 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3.19 รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.20 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
(สถานที่แขงขัน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร)
3.21 ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
ที่ปรึกษา
3.22 ผูอํานวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
ประธานกรรมการ
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3.23 รองผูอํานวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
รองประธาน
3.24 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
กรรมการ
3.25 รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการและเลขานุการ
3.26 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สถานที่แขงขัน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร)
3.27 ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
ที่ปรึกษา
3.28 ผูอํานวยการโรงเรียนขาณุวิทยา
ประธานกรรมการ
3.29 รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียนขาณุวิทยา
รองประธาน
3.30 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
3.31 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.32 นายบรรดิษฐ กลางนภา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.คณะกรรมการฝายตัดสินการแขงขัน มีหนาทีร่ ับรายงานตัวนักเรียน ตัดสินการแขงขันตามแนวทาง วิธีและหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และเสนอผลการแขงขันตอคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน
ประกอบดวย
4.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4.1.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางอรสา
พันธุสด
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย จินดา
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นางทองสุก ศิลปศาสตร
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการ
4. น.ส.สุกัญญา ถาวร
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี พรมแตง
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวเกษร กฤชทับทอง
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ เผาวิทยานนท ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นางชุติกาญจน ทงสาภินันท ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
กรรมการ
4. นายฉัตรชัย สุขุม
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
5. นายศักดิ์ แกวสารพัดนึก
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการและเลขานุการ
4.1.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางจินตนา ทองผดุงโรจน ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา รอดไพบูลย
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสําเนียง วรรณพักตร
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นางวชิรารัตน เจริญสุข
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสิริพร อินทรโอภาส ครู
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางกมลวรรณ รุงเรืองศรี
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสายสวาท คงเมือง
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
3. นางอกนิษฐ หมื่นยุทธ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
4. นางปฐมรัตน จํารัส
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการ
5. นางน้ําฝน แสงกระจาง
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการและเลขานุการ
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4.1.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ
ครู
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย คุมคูณ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. น.ส.เบญจรงค สนธิทิม
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
กรรมการ
4. น.ส.พรสุภา อิ่มเนย
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสุทิน
สุขกล่ํา
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวนพวรรณ แซตั้ง
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สุบิน
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
3. น.ส.แสงนภา นาคทองมี
ครู
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ. กรรมการ
4. นายพีรพงษ จี่พิมาย
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางขนิษฐา ทองแจม
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
4.1.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแตงบทรอยกรอง (กาพยยานี 11)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสาวจิรดา แสงดอกไม
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เทพรักษ
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พะยอม
ครู
โรงเรียนสักงามวิทยา
กรรมการ
4. นางสายใจ ใฝจิต
ครู
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
กรรมการ
5. นางจินตนา แพรเขียว
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อินทรวิเชียรฉันท 11)
1. นางวรไพรัช ศรีหิรัญ
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย มงคลรัตน
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นายสุนทร ชตาเริกษ
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
4. นายวิชัย เหมือนสุวรรณ
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการ
5. นายวิเชียร คุมคูณ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
4.1.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเลมเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย มั่นทรัพย
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นางกชกร ศรีวิชัย
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
4. นางธัญศยา บูรพา
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการ
5. นางนิตยา ศรีชาติ
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางอัมพา บุยศิริรักษ
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ เลี้ยงเย็น
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
3. นางสมจิตร หุตะเสวี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางทักษวรรณ นวมครุฑ
ครู
โรงเรียนทุงโพธิพ์ ิทยา
กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เทพโสภา
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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4.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4.2.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสาวบุญรัตน สินทรัพย
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุรชา บุรุษศรี
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการ
3. นางหฤทัย เทพบัน
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวธรารัตน ทับทิม
ครู
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวสายหยุด จุลพันธ
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. วาที่ ร.ต.อนุเทพ เทพบัน
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
3. นางจริยา กันฟก
ครู
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
กรรมการ
4. นายอัคเดช รักษสิงห
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5. นางศิริพร พรมศิริเดช
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
4.2.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสดศรี ชูชีพ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ สวางเมฆ
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
3. นางปนัดดา ดวงนาค
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
4. นางจันทนา ธรรมสอน
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสิทธินี อินทรา
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมฯิ กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางเรียงไร แชมชัย
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ยินดี
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
3. นายนพพร แจมหมือ
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการ
4. นายอาทิตย พลอาจ
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
5. นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.2.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางจิดาภา พุมเพ็ชรมา
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชฌาย สมบูรณ
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
3. น.ส.บุญมา ชางทอง
ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
4. นางวรรณพร ทละสังคินทร
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
5. นางรัชดาภรณ ศรีจันทร
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสมจิตร เขมนกิจ
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ บดีรฐั
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุรียพร ลาภพูนผล
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายพรชัย เขมนกิจ
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
5. นางสาวเบญจภรณ โตเอี่ยม
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
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4.2.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางธันยพร เขียวเขิน
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญ ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
3. นางปาณิศา ศรีเมือง
ครู
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน สุวรรณศรี ครู
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวันดี จิตรเอก
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางกัญญนันท พงษประดิษฐ ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สะสม
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นายยศพล โพทอง
ครู
โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอนัน เดชขุนทด
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
5. นางเครือมาศ คําเขียน
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4.3.1 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.ตน
1. นางยุพา ศิริรุงวัฒนชัย
ครู
โรงเรียน.โคงไผวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.เนตรนภา ไกวฤทธิ์
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการ
3. นางวิมล อินทรประสิทธิ์
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสมบัติ ฉัตรตระกูล
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ
5. น.ส.จิราภรณ สุดสายเนตร
ครู
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
7. นางสุวรรณา ปอมใย
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
4.3.2 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.ปลาย
1. นายมานิตย อินทรสวาง
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัช บุญสม
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กรรมการ
3. นางเตือนตา เจศรีชัย
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวกาญจนวรรณ ตุงคะศิริ ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. น.ส.จงกล ทาโว
ครู
โรงเรียนสักงามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6. นายประภาส ธารเปยม
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
7. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
4.3.3 การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ม.ตน
1. นายสุรนันท พันธสมบูรณ
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.สุชาดา ทองไทย
ครู
โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม
กรรมการ
3. นายกรไกร ภูมิไสว
ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการ
4. นางจิดาภา จูเกษม
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายสมควร ภูทอง
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กพ.
กรรมการและเลขานุการ
6. นางอรษา อภิรมยวิไลชัย
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
7. นางศิริพร เกตุเจริญ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
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4.3.4 การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ม.ปลาย
1. นางศิริลักษณ สุวรรณ
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ ประธานกรรมการ
2. นางทัศนา ขุนไกร
ครู
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
กรรมการ
3. นายรุง พันธสะโม
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ประธานกรรมการ
4. นางสาวจิพัชญา เพียรเงิน
ครู
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
กรรมการ
5. น.ส.มณฑาทิพย เก็กงวน
ครู
โรงเรียนพิไกรวิทยา
กรรมการ
6. นางนิภาวดี นวมอินทร
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
4.3.5 การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ม.ตน
1. นายนุกูล ทองตะนุงาม
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ไชยโย
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นางจุตติ อยูสุม
ครู
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสมควร องอาจ
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
5. นางณัฎฐิรา คําพันธ
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6. นางศรีวิไล สุภาบุตร
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
7. นางสาวนิโลบล เหลาเขตกิจ ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
4.3.6 การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ ม.ปลาย
1. นางใกลรุง ธวัชสานนท
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ดามาพงษ
ครู
โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
กรรมการ
3. น.ส.สุรินทรทิพย ชัยชนะ
ครู
โรงเรียนนครไตรตรึงษ
กรรมการ
4. นายสมบูรณ เดชมัด
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายไพโรจน คอประเสริฐศักดิ์ ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ กรรมการและเลขานุการ
6. นางดวงดาว บดีรัฐ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
4.3.7 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ม. ตน
1. น.ส.วันแรม หมอนอิง
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.นาฏชนก จันทรนอก
ครู
โรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. น.ส.วิมล เกษแกว
ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
4. นางละมัย ทุยแป
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นางกรรณิกา คุมดี
ครู
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.3.8 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ม. ปลาย
1. นายพรชัย ชัยรินทร
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.วิรัตดา วิชาพร
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
กรรมการ
3. นางนวพรรษ เพิ่มสมบัติ
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการ
4. นางวิไล ปานแสง
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ นามบุญ
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการและเลขานุการ
6. นายสิทธิ์ไกร มหึมา
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
7. นายสมชาย สุวรรณจักร
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
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4.3.9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.ตน
1. นายสําราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พิมพา
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางกมลฑิพย ประเทศ
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
4. นางมณฑิรา กันมา
ครู
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ อัตชู
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นายชาตรี ศรีมวงวงค
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
ผูประสานงาน
4.3.10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.ปลาย
1. นายชาตรี ศรีมวงวงษ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางรุงฤดี มโนรัตน
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางจุฑารัตน ขุนภักดิ์
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
4. นายเลิศพันธ มั่นคง
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
5. นายพีระ กลาวิกรณ
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
4.3.11 คณะกรรมการฝายรวบรวมผลการแขงขันและประชาสัมพันธ
1. นางวัลลภา อินหลวง
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
2. นางสาวจันจิรา หาเพชร
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
4.4 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
4.4.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. นายวิพล กันทะสอน
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค
2. นายองอาจ อินทรแพง
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
3. นางกลิ่นแกว อินตาเพ็ชร
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหลา
4. นางนิตยา ออนจันทร
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
5. นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
4.4.2 คณะกรรมการตัดสินโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. นายลือศักดิ์ กุลนอย
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
2. นางสาวธระรัตน กีรติวศิน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม
3. นายสุทัศน ชมภูนอย
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
4.นางมิถุนา จิตออนนอม
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
5.นางเพลิจพิศ ศิริฤทัยวัฒนา
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
4.4.3 คณะกรรมการตัดสินโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1.นายสุรเดช อินทรจันทร
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
2.นายกิตติพันธ ชินาวลี
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
3.นางสุกัญญา พวงพันธ
ครู
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
4.นางวัฒนา ทองหลอ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
5.นางณิชาพรรณ ชนะบุญ
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม

ผูประสานงาน
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
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4.4.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.วาที่ ร.ต.ศุภสิทธิ์ มรกฏ
ครู
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ ประธานกรรมการ
2.นายวรัตน ชินาวลี
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3.นายสิทธิพร เทพนาคิน
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
4.นางชลธิชา ชูชีพ
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5.นายวินัย บอนอย
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการเลขานุการ
4.4.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1.นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ
ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นายวันโชค วารินิน
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
กรรมการ
3.นางลดาวัลย เถววัลย
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4.นายฉัตรชัย สิงหสถิต
ครู
โรงเรียนแหลมรังพิทยาคม
กรรมการ
5.นางสุนันท หนองหลวง
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการเลขานุการ
4.5 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
4.5.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางน้ําเพชร เยี่ยงวิญู
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.สุกัญญา ภุมมา
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นายภูเบศ
ภวัตพิบูล
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4. นายบุญสม ใจขันธ
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นายสุมิธ อุนแกว
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายสมชาย วุฒิพันธุ
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.บุษกร พืชพันธ
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. นายภูเบศ
ภวัตพิบูล
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4. นายบุญสม ใจขันธ
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
5. น.ส.สุกัญญา ภุมมา
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.5.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชูศักดิ์ ไทพานัชย
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ จารุจิตย
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นางจงรักษ แสงสังข ครู
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายอุปถัมภ ชื่นโพธิ์ชัย
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาคม
กรรมการ
5. นายชาญชัย ศรีอุทัย
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางศรีสุรีย ทรงสีออน
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัย
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นางจงรักษ แสงสังข ครู
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายอุปถัมภ ชื่นโพธิ์ชัย
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาคม
กรรมการ
5. นายรณภพ ยศบันเทิง
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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4.5.3. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายภิญโญ สุขแกว
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.ปองฟา พานจําป
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
กรรมการ
3. นายวีระ
สีหนารถ
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ สิงหเรือง
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
5. นายสมบัติ สิงหทอง
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายภิญโญ สุขแกว
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.ปองฟา พานจําป
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสุเบญจาณี อินทรเถื่อน
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
กรรมการ
5. นายสมบัติ สิงหทอง
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.5.4. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายพิพัฒน โสรัตน
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ขันกสิกรรม
ครู
โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายบุญสม ใจขันธ
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายอิสระ บุตรมารศรี
ครู
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสุธิติ ชางยอม
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสุดา ยศบรรเทิง
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุธิติ ชางยอม
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิโรจน อานทอง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายวีระ
สีหนารถ
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
5. นายภิญโญ สุขแกว
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.5.5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางสรรคภาพดวยปะติด
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายรณภพ ยศบันเทิง
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ ผลพละ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายเกริก กล่ํานอย
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
5. นายอุปถัมภ ชื่นโพธิ์ชัย
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายขรรชัย สานอก
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ ผลพละ
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ สิงหเรือง
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ แปนเพชร ครู
โรงเรียนวันทีสถิตยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
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4.5.6. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายมนตชัย เชาวลิตโรจน
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. วาที่ ร.ต.บุญเพชร ดวงมูล
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการ
3. นายไพรัช
ทวีเมือง
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายจําเริญศักดิ์ สุดคุม
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการ
5. นายกรีศัลย สายคําธร
ครู
โรงเรียน.ลานกระบือวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายพิทักษ บุญญาสิทธิ์
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สิงหทอง
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิโรจน อานทอง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายมานพ บุญยิ่ง
ครู
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
กรรมการ
5. นายณพลพงษ ดวงกลัด
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรคกรรมการและเลขานุการ
4.5.7. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประติมากรรมลอยตัว
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายณพลพงษ ดวงกลัด
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค ประธานกรรมการ
2. นายกวีศิลป สายคําทร
ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
3. นายจสินทร ถมยา
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นายธเนศ
โกวิทย
ครู
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
กรรมการ
5. นายศราวุธ บัวพัน
ครู
โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายประทีป ขันกสิกรรม
ครู
โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนพดนัย ผองจิตร
ครู
โรงเรียน.ระหานวิทยา
กรรมการ
3. นางลักษณา มีนาวงศ
ครู
โรงเรียนเมธีพิทยา
กรรมการ
4. นายชรัช อินทรนอย
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
5. นายยุทธนา ปานเหงา
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กรรมการและเลขานุการ
4.5.8. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันระนาดเอก
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค ยาสอน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
3. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค ยาสอน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
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4.5.9. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันระนาดทุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพงษพันธ เกิดเขม
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพงษพันธ เกิดเขม
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4.5.10. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันฆองวงใหญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.จุไร นักป
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.จุไร นักป
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4.5.11. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันฆองวงเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.จุไร นักป
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสายใจ พวกดี
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.จุไร นักป
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
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4.5.12. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันซอดวง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพทิ ยาคม
กรรมการ
5. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.5.13. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันซออู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยา
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.5.14. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจะเข
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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4.5.15. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันขิม 7 หยอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.5.16. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันขลุยเพียงออ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
กรรมการ
3. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.5.17. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน อุดมสุข
ครู
โรงเรียนราษฎปรีชาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา กรรมการและเลขานุการ
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4.5.18. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค ยาสอน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายพงษพันธ เกิดเขม
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ กรรมการและเลขานุการ
4.5.19. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชูชาติ อินทพงษ
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. น.ส.จุไร นักป
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
5. นายพงษพันธ เกิดเขม
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ กรรมการและเลขานุการ
4.5.20. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันรําวงมาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางวันเพ็ญ ศรีสุนทรไท
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ พุทธสาร
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ กรรมการ
3. นางกนกวรรณ บุญเศรฐ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4. นางเรวดี
บางมอญ
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ
5. นางวัฒนา วิโรจนโยธิน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ภูนคร
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการ
3. นางเรวดี
บางมอญ
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ
4. นางกนกวรรณ บุญเศรฐ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
5. น.ส.มะลิสา โพธิ์สวัสดิ์
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.5.21. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันระบํามาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ภูนคร
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน โตเทศ
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
4. นางศิริวรรณ สมสกุล
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
5. นางรุงทิวา บุญกอแกว
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส.นวลจันทร คลายจอย
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.วิกา จันทรหอมประดิษฐ ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน โตเทศ
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
4. นางศิริวรรณ สมสกุล
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
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4.5.22. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางวันเพ็ญ ศรีสุนทรไท
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
กรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางศรีวรรณา เรือนแกว
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.นวลจันทร คลายจอย
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางศรีวรรณา เรือนแกว
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา
กรรมการ
5. น.ส.มะลิสา โพธิ์สวัสดิ์
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.5.23. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน โตเทศ
ครู
โรงเรียนโรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ โหมดชัง
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
5. นางจิราภรณ พุทธสาร
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณกรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางรุงทิวา บุญกอแกว
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วิโรจนโยธิน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ โหมดชัง
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน โตเทศ
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
5. น.ส.วิกา จันทรหอมประดิษฐ ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.5.24. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก
1. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.เกสร ออนคํา
ครู
โรงเรียนหนองกอง
กรรมการ
3. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
4. นายไชยเชษฐ วรนุช
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นายพงษพันธ เกิดเขม
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณกรรมการและเลขานุการ
4.5.25. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันดนตรีไทยวงอังกะลุง
1. นางจุฬาลักษณ ผองจิต
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางเมตตา พลประถม
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ ครู
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ กรรมการ
4. นายประพัฒน ทัพซาย
ครู
โรงเรียนหวยยาวพิทยาคม
กรรมการ
3. นายพงษพันธ เกิดเขม
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณกรรมการและเลขานุการ
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4.5.26. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันดนตรีไทยวงดนตรีลูกทุง
ประเภททีม ก
1. นายดฐพงศ ณ อุบล
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ประเสริฐดี
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. นายกิตติพันธ ชาญเชี่ยว
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ
5. นายบรรพต เนื้อไม
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
กรรมการและเลขานุการ
ประเภททีม ข
1. นายอนนท ดุริยสุริเยนท
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายรัชศักดิ์ เดชขจร
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยา
กรรมการ
3. นายกิตติพันธ ชาญเชี่ยว
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ
5. นายธวัชชัย ตํามะ
ครู
โรงเรียนนครไตรตรึงษ กรรมการและเลขานุการ
4.5.27. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายทศพร ราชรองเมือง
ครู
โรงเรียนพิไกรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายดฐพงศ ณ อุบล
ครู
โรงเรียน.กําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมือง
ครู
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
5. นายชาคริต ตุงคะศิริ
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายรัชศักดิ์ เดชขจร
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ เทพพิทักษ
ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
3.นายสาธิต ชื่นเมือง
ครู
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
5. นายราเชนท รุกขชาติ
ครู
โรงเรียน.มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.กรรมการและเลขานุการ
4.5.28. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยสากลและเพลงสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. นายรชต รังษสันต
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ มนัสสาร
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการ
3. นายจักรี
บุสดี
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ปรีดี
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการ
5. นายธานินธ กิรวัฒนากุล
ครู
โรงเรียนโกสัมพีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1. นายสรายุทธ เทพพิทักษ
ครู
โรงเรียน.ลานกระบือวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายจักรี
บุสดี
ครู
โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ปรีดี
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการ
4. นายมานพ อิ่มสุขศรี
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
5. นายศุภณัฐ กิตติศิริบัณฑิต
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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4.5.29. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายบรรพต เนื้อไม
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กพ.
ประธานกรรมการ
2. นายเทพพงษ ธวัชบัณฑิต
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3. นายบุญเจตน เถาสมบูรณ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4. นายสงกรานต พลประถม
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
5. นายธานินธ กิรวัฒนากุล
ครู
โรงเรียนโกสัมพีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายรชต รังษสันต
ครู
โรงเรียนนาบอคํา
ประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ประเสริฐดี
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. นายสงกรานต พลประถม
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายบุญเจตน เถาสมบูรณ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
5. นายไพโรจน ยิ่งคิด
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.5.30. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประกวดขับขานประสานเสียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชาคริต อินทะชุบ
ครู
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต เนื้อไม
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ทองนอย ครู
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
4. นายวรวิทย พรมรัตน ครู
ครู
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
กรรมการ
5. นายสราวุธ มนัสสาร
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายอนนท ดุริยสุริเยนท
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายวจนะ แพงสภา
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรงั สรรค กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ทองนอย ครู
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
4. นายวรวิทย พรมรัตน ครู
ครู
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
กรรมการ
5. นายเทพพงษ ธวัชบัณฑิต
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.5.30. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการแสดงตลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชัง
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเรวดี
บางมอญ
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุวิทย
มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
4. นางจันทิรา
รื่นราตรี
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
5. นางกนกวรรณ บุญเศรฐ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.5.30. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันมายากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1. นางเมตตา
พลประถม
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย มาคํา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน ศรีทอง
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการ
4. นายอนุรักษ อรุณเพ็ง
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
5. นายประพัฒน ทัพซาย
ครู
โรงเรียนหวยยาวพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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4.6 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.6.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน เพลงคุณธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายบรรดิษฐ กลางนภา
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จิตมณี
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. นายสังวร นิลขาว
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
4. นางจิดาภา อันผาสุก
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
5. นางนงนุช โฉมนาค
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายภัทรพล นนทะภา
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท เกิดพันธ
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิเชษฐ พุทธเกษม
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
4. นางวิไล เขียวพุมพวง
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสุวรรณา เมืองคง
ครู
โรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.6.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน โครงงานคุณธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางนลินรัตน มูลลคร
ครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ประธานกรรมการ
2. นางกฤติมา สุขพรอม
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
3. นายเกรียงไกร ทัพใหญ
ครู
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
กรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภา
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา
กรรมการ
5. นายวิทยา มาตรสิงห
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรคกรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางจันทิมา แกวศรี
ครู
โรงเรียนพิไกรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ออนอุทัย
ครู
โรงเรียนนครไตรตรึงษ
กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน เจริญทิม ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางนิษณา วัลลภ
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฏรอุทิศ
กรรมการ
5. น.ส.สุรัตน อิ่มเพ็ง
ครู
โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.6.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน ภาพยนตรสั้น
1. นางปารีณา แสนแกว
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.พรทิพย เปลี่ยนกลิ่น
ครู
โรงเรียนสักงามวิทยา
กรรมการ
3. น.ส.อาภรณพรรณ หอมเจริญ ครู
โรงเรียนเมธีพิทยา
กรรมการ
4. นายนิกร อินจันทร
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฏรอุทิศ
กรรมการ
5. น.ส.กรรณิการ ทองอาจ
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
4.6.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน ละครคุณธรรม
1. น.ส.ภคพร ศรีเดช
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช เทียนศิริ
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
3. นายนิกร อินจันทร
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฏรอุทิศ
กรรมการ
4. นายสมาน ปลั่งกลาง
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการ
5. นางมะลิ เขียวสวาท
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการและเลขานุการ
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4.6.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน ละครประวัติศาสตร
1. นายวันชัย กลิ่นหอม
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางกิติภา โสทะ
ครู
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวนงนุช เทียนศิริ
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
4. นางนิษณา วัลลภ
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฏรอุทิศ
กรรมการ
5. นางรุง ภาณี ปติยะ
ครู
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.6.6 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน เลานิทานคุณธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายนรวีร มลสัน
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางอารี พินิจชัย
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ไพโรจน
ครู
โรงเรียนหวยยาวพิทยาคม
กรรมการ
4. นายพิษณุ มรรณทัต
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
5. นายประเทือง ราชา
ครู
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายสถิต กระบวนศรี
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา กสิณศักดิ์
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. นายพิษณุ มรรณทัต
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
4. นางกรรณิกา พงศศิริวรรณ ครู
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน
กรรมการ
5. นางสุทิน แสนแกว
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการและเลขานุการ
4.6.7 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน มารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายกอพงศ วัตวานิล
ครู
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน วรศักดิ์วุฒิพงษ
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
3. น.ส. อาภรณพรรณ หอมเจริญ ครู
โรงเรียนเมธีพิทยา
กรรมการ
4. นางพจนา ทองชัยภูมิ
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางธัญญาพร เกตุศิริ
ครู
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางรติรัตน โสภณโภไคย
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ สดชื่น
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
3. นางทองหยิบ บุษบก
ครู
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร อรุณรัตน ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา
กรรมการ
5. นางสายฝน ดีเลิศ
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.6.8 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน สวดมนตแปล
1. นายวิทยา มาตรสิงห
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค ประธานกรรมการ
2. นางเกษณี สุทธิศาล
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
3. นางนิษณา วัลลภ
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฏรอุทิศ
กรรมการ
4. นายพนม ไชยพรพัฒนา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
5. นางกรรณิการ ประสิทธิ์อุดมโชติ ครู
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
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4.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.7.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใชหรือวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายกิตติ
เหลากสิการ
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา
อินทรสุข
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นางศรีวารี ตรียส
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอุเทน คุณยงค
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กรรมการ
5. นายสุทธิสาร ชัยลังกา
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายกิตติ
เหลากสิการ
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา
อินทรสุข
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นายจเด็ด มหาการเกตุ
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
กรรมการ
4. นายจรัญ หนองหลวง
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
กรรมการ
5. นายสุทธิสาร ชัยลังกา
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4.7.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางอัมพร ยอดเพชร
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน มีไชโย
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นายวรวุธ บุดสีทา
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
4. นายนภดล ที่ปรึกษา
ครู
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กรรมการ
5. นายกมล
ชวยพยุง
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางอัมพร ยอดเพชร
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน มีไชโย
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นางศศินภา ที่ปรึกษา
ครู
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวัชรี จุฬาขันทอง
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
5. นายกมล
ชวยพยุง
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ กรรมการและเลขานุการ
4.7.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง
1) พานสินสอด
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษพิทักษ ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร โครงสรอย
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการ
4. น.ส.วันนา โปคะมะ
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กรรมการ
5. นางอุดมพร บูรณกูล
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2) บายศรีสูขวัญ
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษพิทักษ ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร โครงสรอย
ครู
โรงเรียนวังสําโรงวังหวา
กรรมการ
3. น.ส.น้ําหวาน เพชรบูรณ
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
4. นางศิริพร บุญมาสอน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5. นางอุดมพร บูรณกูล
ครู
โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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4.7.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสาวนงลักษณ นาคเอี่ยม ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย คําจริง
รองผอ. โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
3. นายประยูร จิรเดชประไพ
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
4. นางสาวคณิตตา พงษหิรัญ
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นายสันติภาพ สมสกุล ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวนงลักษณ นาคเอี่ยม ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย คําจริง
รอง ผอ. โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
3. นางพรประภา งานประดับเลิศ ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการ
4. น.ส.สรัญญา โกสุมา
ค
รูโรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการ
5. นายสันติภาพ สมสกุล ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
4.7.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชุมพล จุลพันธ
ครู
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อินทะเสน
ครู
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
กรรมการ
3. นายเสรี สินสิงห
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพงษเทพ นาคอน
ครู
โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา
กรรมการ
5. นายดรุณ
เพ็ชรโต
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายเกษม อุไรพันธ
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา ประธานกรรมการ
2. นายดรุณ
เพ็ชรโต
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นายสุพิน โจกุล
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กรรมการ
4. นายวชิรยุทธ อัศวเวคิน
ครู
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม
กรรมการ
5. นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงค ครู
โรงเรียนบางมูลนากฯ
กรรมการและเลขานุการ
4.7.6 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษพิทักษ ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล เรืองเพชร
ครู
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
กรรมการ
3. นางสกุณา นิยมเดช
ครู
โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
4. น.ส.พัชราณี วณิชยานันต
ครู
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาว ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษพิทักษ ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล เรืองเพชร
ครู
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
กรรมการ
3. นายวัชรพันธ มีศร
ครู
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2
กรรมการ
4. นางจันทิมา เปยมาลย
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาว ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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4.7.7 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสมเพชร สิทธิ์นอย
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นายอิสระ สติใหม
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
3. น.ส.ศิริณา นาคนอย
ครู
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย เดชโนนสังข
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภูกันงาม
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสมเพชร สิทธิ์นอย
ครู
โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางจันทรเพ็ญ ออนผึ้ง
ครู
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ดาวเรือง
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย เดชโนนสังข
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภูกันงาม
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.7.8 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันทําอาหารคาว – หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเสน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางรจนา
ตระการศิริ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ปอมลอย
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. น.ส.วันนา โปคะมะ
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กรรมการ
4. นางจิลาวัล อินทกรณ
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
5. นางณัฐธยาน เพ็งสุวรรณ
ครู
โรงเรียนหวยยาวพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางรจนา
ตระการศิริ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ปอมลอย
ครู
โรงเรียนโคงไผวิทยา
กรรมการ
3. น.ส.วันนา โปคะมะ
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กรรมการ
4. นางจิลาวัล อินทกรณ
ครู
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
5. นางณัฐธยาน เพ็งสุวรรณ
ครู
โรงเรียนหวยยาวพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4.8.9 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแกะสลักผลไม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางเพยาว ศรีพงษ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร เสลาหอม
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท ครู
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางนัทธมนกาญจน จูนก
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กรรมการ
5. นางเพ็ญพักตร ทองดอนพุม
ครู
โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางเพยาว ศรีพงษ
ครู
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร เสลาหอม
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3. นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท ครู
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางนัทธมนกาญจน จูนก
ครู
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กรรมการ
5. นางรัตติมา ทองใบทวีเดช ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ กรรมการและเลขานุการ
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4.8.10. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังก
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร แยมนิล
ครู โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวเบญจภรณ รอดสุขเจริญ ครู โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา
กรรมการ
4. นางสาวจามรรัตน ถุงเงิน
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
5. นายยุทธนา บาอินทร
ครู โรงเรียนพิไกรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.8.11 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 น.ส.ศิริกุล เการาชการ
ครู โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางภาสิณี บุตรพลอย
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ กรรมการ
3. นางสาวศิริยุพา ฉิมพาลี
ครู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
4. นางมัทนี ศรีนวม
ครู โรงเรียนวันทีสถิตยพิทยาคม
กรรมการ
5. นายปริญญา วิชัย
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.8.12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การสรางเกมสสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
1. นายพิจารณ อุสหกิจ
ครูโรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนริสลา
ทองคํา
ครู โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวนัยรัตน ชัยสุข
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายณรงคศักดิ์ เกิดแพร ครู โรงเรียนสลกบาตรวิทยาคม
กรรมการ
5.นายคุณากร อิ่มเนย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ
กรรมการและเลขานุการ
4.8.13 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางอรุณ ยอดนิล
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายณรงค ศรีทวม
ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
3. นายเรือง ชูมลัยวงษ ครู โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
กรรมการ
4. นายกนกศักดิ์ เนียมสุม ครูผูชวย โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียน หนองกองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.8.14 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การสราง Webpage ประเภท Tex Editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1. นายธนกฤต ประดิษฐ ครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ
ประธานกรรมการ
2. นายเจตนิพัทธ คุมคํา ครู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
กรรมการ
3. นายกลยุทธ แกวบัวดี ครู โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายไพทูลย เถาตะมะ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการ
5. น.ส.โศภิษฐ สวนปลิก ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.8.15 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การสราง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. นายไพโรจน สิงหโต
ครู โรงเรียนระหานวิทยา
ประธานกรรมการ
2 นางพรรทิพา แกวลังกา
ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล
ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นางวารุณี
ลิขิตศรัณย ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
5. น.ส.วนิดา ยอดฉัตร
ครู โรงเรียน ไทรงามพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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4.8.16 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การสราง Webpage ประเภท CMS
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
1. นายพิธพงศ ยิ้มเปรม ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจภรณ รอดสุขเจริญ ครู โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสุริยา หย่ําวิลัย
ครู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
กรรมการ
4. น.ส.สมิตานันต สุขมาก
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
5. น.ส.สุจิตรา เหลาวิชา
ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.8.17 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
1. นายวัฒนา เมฆี
ครู กําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย พรหมรักษ
ครู วชิรปราการวิทยาคม
กรรมการ
3. นายบุญรอด ชูเมือง
ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวสวีณา ปนกรวด
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
5. นางจันทรเพ็ญ นอยมวง
ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการและเลขานุการ
4.8.18 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิงหรา
ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวนัยรัตน ชัยสุข
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายไพโรจน สิงหโต
ครู โรงเรียนระหานวิทยา
กรรมการ
5.นางพรทิพา วรรณสมัย
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1. น.ส.พุทธวดี สุขสินธารานนท ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิงหรา
ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวนัยรัตน ชัยสุข
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายปรินทร มิตรสินพันธุ
ครู โรงเรียนทุงทรายวิทยา
กรรมการ
5. น.ส.อังสุมาลิน ยิ้มสนิท ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ กรรมการและเลขานุการ
4.8.19 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การตัดตอภาพยนตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
1.น.ส.นนทกาล รูปเอี่ยม
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวินัย การจนารักพงค
ครู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
3. นายยุทธนา บาอินทร
ครู โรงเรียนพิไกรวิทยา
กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ นุชพวง
ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
กรรมการ
5. นายณัฐวัฒน คําแหง
ครู โรงเรียน ลานกระบือวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.8.20 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน การคนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
1. นางธิดามาส สถิตยอยู
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ สวางวงษ
ครู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
กรรมการ
3. นายประเวศ ผิวพรรณ
ครู โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง
ครู โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นางสุดใจ วัฒนศิริ
ครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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4.9 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4.9.1 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางชญาณี คงโรจน
ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน อนันทปญญสุทธิ์
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางเดนดวง รบสุดใจ
ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
กรรมการ
4. Ms.Sylvia Lingaling
ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กรรมการ
5. นางจิตรานนท อินทพงษ
ครู โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายชูชาติ โดรณ
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
2. น.ส.ทัศนวรรณ กันทาเดช
ครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ
กรรมการ
3. นางอมรรัตน เหมือนเงิน
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการ
4. Ms.Shelma R. Jugarub
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวรลักษณ คําเพ็ญ
ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.9.2 กิจกรรม (Spelling Bee)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางนิภา ชังคะนาค
ครู โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ประธานกรรมการ
2.นางวัชรินทร ทิพยกองลาศ
ครู โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม
กรรมการ
3.นางณัชฐพร แกวแดง
ครู โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
กรรมการ
4.Mr.John Robert McClellan
ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
5.นางจรรยา วงษอยู
ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางศิรินาถ บุญมี
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางพรทิพย ชารีฟอง
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
3.นางสุภาวดี นวลจีน
ครู โรงเรียนวังโมกขพทิ ยาคม
กรรมการ
4.Mr. Kyle Mrchael Acosta
ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
5.น.ส.เตือนใจ กอบธัญกรณ
ครู โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.9.3 การเลานิทาน (Story Telling)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางฐิติพร ธรรมพิพัฒนกุล
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ประธานกรรมการ
2.นางอรวรรณ จําปาแกว
ครู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม กรรมการ
3.นางวัฒนา ตรงสกุล
ครู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
4.Mr. Mark
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
5.นางจรรยา บุญเนรมิตร
ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางดุริยางค คอประเสริฐ
ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางสาวศุภนันท คิดยาว
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
3.นางดวงเนตร ใจสอาด
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4.Ms.Stephanie B. Ecate
ครู โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5.นางโชติกา พัฒนเลิศไพศาลวงศ
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการและเลขานุการ
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4.9.4 การแขงขัน (Multi Skills Competition)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางอารีรักษ ปานพรหม
2.นางนิตยา ไพรทอง
3.นางอัชฌา จิรังกรณ
4.Mr. Ross Destmond Water
5.นางกรกนก ชูปน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.น.ส.เครือวัลย ฉัตรวิทยานนท
2.นางเกศินี ดลลัคนทิน
3.นางภักดี มากจุย
4.Mr. David Goodwin
5.นายอนุชิต อินทเสน
4.9.5 การแขงขันพูดภาษาฝรั่งเศส
1.นางแนงนอย ทิพยประเสริฐ
2.นางสุภาพร พิชญภักดีอนันต
3.นางจิรัฎฐ รุงเรืองศรี
4.9.6 ละครสั้นภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางนีออล เอี่ยมแพร
2.นางสาลี่ องอาจ
3.นางศรัญญา ดวงทอง
4.Mr.Michael Kato
5.นางอรรจนชญาน ทิพยสุข
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางชุติมา เคหะลูน
2.นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
3.น.ส.จุไรรัตน เพ็ชรวิจิตร
4.Mr.IvanJoe R. Truit
5.นางวารุณี วงษศิลป
4.9.7 การแขงขันพูดภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.น.ส.อรวรรณ สารธรรมาธิกุล

2.Mr. Fang Chao
3.นางอังคณา ยิ้มนอย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายบุญชัย กัณตวิสิฐ
2.Ms.Hu Qiu Yue
3.นางสาวอารีย แสงพระเวช

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวัชรวิทยา
โรงเรียนขาณุวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนตะพานหิน
โรงเรียนวัชรวิทยา
โรงเรียนทุงทรายวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ครู โรงเรียนตะพานหิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
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4.9.8 การแขงขันพูดภาษาญี่ปุน
1.นางสุพร บรรจง
ครู โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ
2.นางสุมน ชูประสิทธิ์
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
3.นายจตุรงค นรมัตถ
ครู โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา กรรมการและเลขานุการ
4.10 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
4.10.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
การจัดคายพักแรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายอภิรัฐ จันดาหาญ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2.นายทวีผล เรงพลั้ง
ครู
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ
กรรมการ
3.นายวิรัตน นอยมวง
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค กรรมการ
4.นายแสงทอง นอยเกิด
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
กรรมการ
5. นายมานิตย สุวรรณคีรี
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
การสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายอภิรัฐ จันดาหาญ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ออนชางเหล็ก
ครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
3.นายธนกฤต บัณฑิต
ครู
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ กรรมการ
4.นายเจด็จ มอการะเกตุ
ครู
โรงเรียนบอแกววิทยา
กรรมการ
5. นายมานิตย สุวรรณคีรี
ครู
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม กรรมการเลขานุการ
4.10.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางประภาศรี เพ็ชรโต
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2.นางอรสา ศิลปวรณวิวัฒน
ครู
โรงเรียนเมธีพิทยา
กรรมการ
3.นายสมพร แปนพุดเย็น
ครู
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
กรรมการ
4.นางสาวปยมาศ ผงอวน
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5.นายพร ปนเพ็ง
ครู
โรงเรียนบางมูลนาถภูมิวิทยา กรรมการเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายวิทยา บุญผอง
ครู
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายพนม ไชยพรพัฒนา
ครู
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
กรรมการ
3.นายธงชัย สะสม
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาค
กรรมการ
4.นายไพฑูรย เรืองนาม
ครู
โรงเรียนขาณุวิทยา
กรรมการ
5.นางศิริเพ็ญ จันทรแสนภักดิ์
ครู
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการเลขานุการ4.
4.10.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางอรศญา จวนทองรักษ
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2.นางอรสา ศิลปวรณวิวัฒน
ครู
โรงเรียนเมธีพิทยา
กรรมการ
3.นางเพลินใจ ประสารศรี
ครู
โรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค กรรมการ
4.นางภานุวัฒน เดชะผล
ครู
โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม กรรมการ
5.นายพร ปนเพ็ง
ครู
โรงเรียนบางมูลนาถภูมิวิทยา
กรรมการเลขานุการ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางศิริรัตน ธรรมมภิมุข
ครู
โรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2.นายประกาศิต เรียมสุวรรณ
ครู
โรงเรียนบางมูลนาถภูมิวิทยา
กรรมการ
3.นางสาวพรรณทิพา โภควัต
ครู
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
4.นางดลยา เฉื่อยฉ่ํา
ครู
โรงเรียนคลองลานวิทยา
กรรมการ
5.นางเพลินพิศ ศรีอุดม
ครู
โรงเรียนเขาทรายทับคลอ กรรมการเลขานุการ
5.คณะกรรมการฝายการเงิน มีหนาที่ในการเบิกจายงบประมาณ และรวบรวมเอกสารทางการเงินใหเปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย ประกอบดวย
5.1 นายคําพอง สมศรีสุข
รองผอ.สพม.เขต 41
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวเทียมใจ จันทรเดช
ศึกษานิเทศก
รองประธาน
5.3 นางบัวเรือน พงษเสือ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการ
5.4 นางดวงเดือน ชูโชติ
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
5.5 นางสาวศศิรัตน พากเพียร
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ในการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูล เกี่ยวกับกิจกรรมการแขงขัน
สถานที่การแขงขัน ผลการแขงขัน ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานและเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน ประกอบดวย
6.1 นายสุทธิลักษณ พูลเขียว
ผอ.กลุมอํานวยการ
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวสุประวีณ ทิพยพิมล
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
6.3 นางทรงศิริ อุนพานิชย
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
6.4 นางพัชรินทร อวมสถิตย
นักประชาสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการสรุปและรายงานผล มีหนาทีป่ ระเมินผลการดําเนินงานและสรุปรายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จัดทําเกียรติบัตรสําหรับคณะกรรมการ นักเรียนที่เขาแขงขัน และครูผูฝกซอม ประกอบดวย
7.1 นายบูรพา พรหมเจียม
ศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวพิมพทอง มุสิกะปาน
ศึกษานิเทศก
รองประธาน
7.3 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
7.4 นางสุนันทา ศรีหิรัญ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
7.5 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ หากมีปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ใหรายงานคณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ หรือแจงคณะกรรมการฝายดําเนินงาน ทราบโดยดวน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(นายชาลี นาคเอี่ยม)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

