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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  
ที่  ๒๙๑  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม ๒ จังหวัดสุโขทัย 

------------------------------------------ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘  

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม ๒  
จังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการประสานงาน กรรมการประกอบด้วย 

นายมรกต   กลัดสอาด   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘      ประธานกรรมการ  
นายวรินทร์ ช านาญผา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘   รองประธานกรรมการ 
นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  กรรมการ 
นายถาวร   ปรากฏวงษ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา             กรรมการ 

          นายจารุวัตร   สุวานชิ               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
          นางสาวระย้า คงขาว                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม           ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๘              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
ประกอบด้วย 

นายถาวร   ปรากฎวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
นายมนตรี  คงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   รองประธาน 
นายสุทธิ   อาดูร   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   รองประธาน 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง    รองประธาน 
นายอ านวย   บูรณะไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร    รองประธาน 
นายชวลิต   ทะยะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนขัยมงคลพิทยา   กรรมการ 
นายสังวาลย์  พลอยด า  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม   กรรมการ 
นายประสาน  โชติมน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม   กรรมการ 
นายประดิษฐ์ ก าเนิด   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา    กรรมการ 
นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม   กรรมการ 
นายประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา    กรรมการ 
นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   กรรมการ 
นายปัญญพงษ์  เรืองวานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒   กรรมการ 

 นายอนุชิต  กมล   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา    กรรมการ 
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          นางอมรรัตน์  รักบัว  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  กรรมการ 
 ซิสเตอร์ วรรณวิมล สุขสวัสดิ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก   กรรมการ 

นายธรรมศาสตร์  ธรรมไชย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายวิโรจน์  บัวคง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายอรุณ  หอมชื่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 

นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์      กรรมการ 
 นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์      กรรมการ 

นายณรงค์ชัย  สุทธสุริยะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม   กรรมการ 
 นายศิริชัย  สุโภชน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  กรรมการ 
 นายสายันต์  อินต๊ะกัน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมการ 
 นางสุพรรณี  ธรรมไชย  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมการ 
 นายพยนต์  พูลรักษ์  ครูโรงเรียนศรีนคร     กรรมการ 

นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    กรรมการ 
 นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    กรรมการ 
 นายสุนทร  ยศบุตร  ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา     กรรมการ 

นายสุธิชัย  ค ามาโย  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา     กรรมการ  
นางสุกัญญา  ทองมาก  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม    กรรมการ 

 นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม    กรรมการ 
 นางสาวมยุรฉัตร  อุตสาหกิจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒    กรรมการ 
 นายนิรุต  มีเกิด   ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม    กรรมการ 
 นางสาวอ าภาพร  คณะแพง ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม    กรรมการ 
 นายจรัล  งามสม   ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม    กรรมการ 

นายอุดร  ข าคม   ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม    กรรมการ 
 นางสาวระวีวรรณ   อินทรประพันธ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง     กรรมการ 
 นางเจียม   ระวังภัย  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง     กรรมการ 
 นางสาวสุมนมานต์ อมรมนีพงศ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง     กรรมการ 

นางสาวทองสุข  เพ็ญศรี  ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม   กรรมการ 
 นางนิตยา  มั่งมี   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์    กรรมการ 

นายพนม  สุขหา   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา     กรรมการ 
 นางอรวรรณ  พิมพ์แสง  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์    กรรมการ 
 นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม    กรรมการ 
 นายชาญชัย  เจติยานนท์  ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา     กรรมการ 
 นายนิตสรร  พิมพ์ศรี  ครูโรงเรียนวังทองวิทยา     กรรมการ 
 นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 นายวิโรจน์   บวัคง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายนิรันดร์   ฤทธิ์ขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที ่ ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๘ กลุ่ม ๒ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
    ๓.๑ ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร หลักฐาน แฟูมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน  
และกรรมการ ประกอบด้วย 
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นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  รองประธาน 
นางสาวสุวรรณา  ทิพย์แก้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางมณฑา  สุวานิช   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางประทีป  เกิดมี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางอัมพร  ธีรวรกุล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
สิบเอกจรัญ  เจสันเทียะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวจุฑาพร  ธิคุณ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวสกาวเดือน  ฤาไชย  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  สุขแดง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสุมาลี  นักเรียน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวนิภาพร  เมืองมา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวพับพึง  ชูก าลัง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

 นายอมรศักดิ์   เสมสันต์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสุรินทร์  ค านึงครวญ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายละเอียด  จันไทย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายพีระศักดิ์   นครศรี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายพิเชฎ   บุญญา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางใกล้รุ่ง  หนูสอน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นางสาวนลินี   โพธิ์ลา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
นายพงษ์พิษณุ   นนทประสาท  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวสุวนันท์   ต้อนไล่   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวจีราภา   ฤทธิ์บ ารุง  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวฐาปนีย์   ทองค า   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาววัฒนียา   จ าเนียรศรี  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวพรนภา   เกิดน้อย  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นายวิโรจน์   บวัคง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
นายนิรันดร์   ฤทธิ์ขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสุชัญญ์ญา   อ่อนทอง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๒ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน มีหน้าที่ สรุปและรายงานผลการแข่งขัน   

และประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศทาง Website กรรมการประกอบด้วย 
นายธรรมศาสตร์   ธรรมไชย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา       ประธานกรรมการ 
นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นายสังวาลย์  ชูหน้า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
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นายปราโมทย์  วงศ์ค า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางอรุณี  รัตนชาญชัย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นายสายันต์  อินต๊ะกัน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นายวสันต์  กันชาติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาววรรณา  ศิลธรรม   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓ ฝ่ายประสานงานทั่วไป  มีหน้าที่  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวก  
เพ่ือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

นายสุทธิ  อาดูร    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
นายประกอบ  พงศ์พันธ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   รองประธาน 

 นายวิโรจน์  บัวคง        รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธาน 
 นางสาวพับพึง  ชูก าลัง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายอมรศักดิ์   เสมสันต์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสุรินทร์  ค านึงครวญ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายละเอียด  จันไทย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายพีระศักดิ์   นครศรี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายพิเชฏ   บุญญา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางใกล้รุ่ง  หนูสอน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
          นายธรรมศาสตร์  ธรรมไชย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง      ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการจัดตารางการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดท าตารางการแข่งขันทุกประเภทและทุกรายการ  ประกอบด้วย 
 นางสาวทิพย์วรรณ   กาหลง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 นางสาวพับพึง   ชูก าลัง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 นายอมรศักดิ์   เสมสันต์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 นายสุรินทร์   ค านึงครวญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 นายละเอียด จันไทย    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 นายพีระศักดิ์   นครศรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 นายพิเชฏ   บุญญา    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 นางสาวประภัสสร   วงศ์ไชวะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 นางสาวธนิตา   ชาติวุฒ ิ   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 ส.อ.จรัญ   เจสันเทียะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวจันทร์ฉาย   สุกสา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา           กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    

๕.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน   มีหน้าที่   อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่การ 
แข่งขันจัดตั้งและเก็บเต็นท์  จัดบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และจัดเก็บให้เรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

นายวิโรจน์   บวัคง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 นายสุรินทร์  ค านึงครวญ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายอาณัติ  ปาวาระณะ     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
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 นายอ านาจ   ปาละหงษา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายนิยม  ดีมากมี   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายโกเมฆ  ธรรมราช   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายสุพจน์  ขันมูล   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางทวี  กระจง    พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางบุญเรียม  นิวาเก้า   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายอนุสรณ์  ศรีเหรา   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายสุรินทร์  พยุงวงษ์   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายบุญยืน  มั่นค า   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายสายัน   มั่นค า   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางปลายปิ่น  หรั่นสูงเนิน   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางบัวลอย  ทองเงิน   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางสาววันเพ็ญ  จันทร   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายวศพล   บุญประดับ   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางรจนา มั่นค า    พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางประภาวดี พูลล้น   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางสาวบุญน า บัวงาม   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 

นางประทุม  แดงโชน   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
นางสาวสรินทิพย์  เรืองรอง     พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
นางหนูแตง   ขมิ้นแก้ว   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
นายธวัช   ฉุยฉาย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๒ คณะกรรมการตกแต่งเวทีกลาง   มีหน้าที่   จัดท าปูายไวนิล (ชื่องาน) ตกแต่งจับผ้าประดับดอกไม้ให้สวยงาม 
ตามสมควร  ประกอบด้วย 
 นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 นายวิทยา   ศิลายศ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวสกาวเดือน  ฤาไชย  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  ค ายวง     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นายปณิจักษ์   เชยชม   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
นางพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  

 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
นางสาวสรอุษา  สุนทอง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าผังสถานที่การแข่งขัน   มีหน้าที่  จัดท าผังสถานที่การแข่งขันปูายก ากับเส้นทาง 
ไปสถานที่แข่งขัน  ประกอบด้วย 
 นายอ านาจ  ปาละหงษา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นายวสันต์   กันชาติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายปณิจักษณ์  เชยชม   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นางพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
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 ๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่   จัดเตรียมปูายประชาสัมพันธ์   
ปูายลงทะเบียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นายอานัติ   ปะวาระณะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสุเมธ  ลิมปะพันธ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นางอุ้ม  ชิดเชื้อ    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ประกาศผลการแข่งขัน  
จัดท าค ากล่าวรายงานการจัดงาน และค ากล่าวเปิดงานพร้อมเป็นพิธีกรด าเนินรายการ ประกอบด้วย 
 นายธรรมศาสตร์   ธรรมไชย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 นางพรรณปพร  นนทธิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางจีรวรรณ   กุลน้อย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
 นางรุจรดา   ทาเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
 นางสาวธัญวรัตน์  อุปถัมภ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายปราโมทย์  วงศ์ค า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
          นางสาวพับพึง  ชูก าลัง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
๗. คณะกรรมการต้อนรับ   มีหน้าที่   บริการอาหารว่างในพิธีเปิด ให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและเชิญผู้บริหาร
สถานศึกษารับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บริเวณโรงอาหารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประกอบด้วย 
  นางอรุณี   รัตนชาญชัย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
  นางสาววาสนา   บุญญา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
  นางธัญญาวี   พงศ์สรสิทธิ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
  นางบุญนิสา   กรองใจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
  นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
  นางสาวจ าลองลักษณ์  ซอกผา  เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
  นางสาวพัชรวดี   สุวรรณชื่น  เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ  
  นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชื่น  เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 นางสาวภัทราพร   ศรีนุช   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
  นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน   มีหน้าที่   รับลงทะเบียนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ  
และจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

นางสุพรรณี  ธรรมไชย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นางสาวกานดา   ชลฤทธิ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางมณฑา  สุวานิช   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางวลีพร   ข าเกิด   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นางประทีป  เกิดมี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางเพียงใจ  สุพรรณ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  ทิพย์แก้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางอัญชลี   ศิริจรรยา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางฐิติมา   พูลเกษม   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางวาสนา  ฉุยฉาย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
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นางสาวจีระนุช  สงพูล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางวลัยลักษณ์  ประกิจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางณิฎฌานันท์  รัตนรังสฤษฎ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวนลินี   โพธิ์ลา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวนิภาพร  เมืองมา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสกาวเดือน  ฤาไชย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวนฤมล   สุขแดง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางธัญณัช   สีขาว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวสุนันทา   แกมเงิน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ   โสภิณ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวขวัญประภา   ศรีอุดม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางเมทาวี  อินทะโชติ   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวภัทรสุดา  ฝังสนิท   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวภัทราพร  ศรีนุช   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวทิพย์วิมล   สิทธิกลม  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวชฎารัตน์   โกศัย   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นายพิทยา   บุณศิวาพงศ์   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวดวงกมล   โปแอ   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นายจักรพงษ์   เลแก้ว   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นายถิรวัฒน์   โพธิ์ศรี   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   นาคสีค้า   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาวพรรณชนก   ทัดเที่ยง  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นายธัชพงศ์   ฉัตรเทียนชัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการประเมินผลกลุ่มสาระเรียนรู้   มีหน้าที่   ประเมินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เสนอรายงานต่อฝุายประสานงานหน่วยจัดระดับภาค ประกอบด้วย 
 นางสาวพับพึง   ชูก าลัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
 นางศุภจิต  มาตมุงคุณ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวปวีณา   ใจดี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายอมรศักดิ์  เสมสันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  

นางสาวจุฑาพร  วงศ์เกตุ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาววันวิสา  สวัสดี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นายสุรินทร์   ค านึงครวญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 นางสุมิตรา  ค านึงครวญ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวชมพูนุท  สีฟูา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายละเอียด  จันไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 นางสาวธัญวรัตน์  อุปถัมภ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  

นางสาววาสนา  บุญญา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
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นายพีระศักดิ์   นครศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ  
 นางนิดา  เกษร      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสายรุ้ง   จันทร์สุข   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  

นายพิเชฏ   บุญญา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางจุฑามาศ   น้อยยม   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นายปราโมทย์  วงศ์ค า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 นางสาวชรินทิพย์  ด้วงค าจันทร์     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวธนัชพร  สุขลาภ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
 นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเรียนรวมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ  
 นางสุมิตรา  ค านึงครวญ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
 นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสายัน   อินต๊ะกัน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน   มีหน้าที่   บันทึกผลการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นายสังวาลย์  ชูหน้า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายปราโมทย์  วงศ์ค า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายอ านาจ   ปาละหงษา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาววรรณา  ศิลธรรม   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางอรุณี   รัตนชาญชัย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายวสันต์   กันชาติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
 นายสายันต์  อินต๊ะกัน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   มีหน้าที่   ควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในเรื่องที่เก่ียวกับเสียง 
ภายในสถานที่แข่งขัน ประกอบด้วย 
 นายรุ่งโรจน์  คงประจักษ์     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสายันต์  อินต๊ะกัน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายนิยม  ดีมากมี   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายจรัญ   วิไลเกียรติ   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 

นายสายัน   มั่นค า   พนักงานบริการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายปราโมทย์  วงศ์ค า    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   มีหน้าที่   วางแผนและจัดเตรียมอาหารกลางวัน 
เครื่องดื่มและอาหารว่าง  แจกคณะกรรมการตัดสิน คณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 นางประทีป   เกิดมี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นางมณฑา   สุวานิช   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางธนิษฐา  เจริญวัฒนาพร  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
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 นางอรพินท์  คงคาสวรรค์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางรัชนีพร อรุณวิง     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

 นางบุษกร  พานิชสมบัติ    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางจ าเนียน  สังฆะมณี    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรี มนัสชัย เนียมหอม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวทองสุข   มั่นเกิด   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางจินตนา   ขันสีมูล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวสุนันทา   แกมเงิน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางธัญณัช   สีขาว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

 นางปลายปิ่น  หรั่นสูงเนิน   เจ้าหน้าที่โรงอาหารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางบัวลอย  ทองเงิน   เจ้าหน้าที่โรงอาหารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 

 นางสาวสิรินทิพย์  เรืองรอง  เจ้าหน้าที่โรงอาหารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ  จันทร   เจ้าหน้าที่โรงอาหารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่   ประสานงานเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘  บริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายที่ใช้ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งสรุป 
รายงานผลให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทราบ 
 นายสังวาลย์  พลอยด า   ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 นายวิโรจน์  บัวคง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธาน 
 นางธัญญาวี  พงศ์สรสิทธิ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวจ าลองลักษณ์  ซอกผา  เจ้าหน้าที่ส านักงาน    กรรมการ 
 นางสาวรัตนาภรณ์   แช่มชื่น  เจ้าหน้าที่ส านักงาน    กรรมการ 
 นางสาวพัชรวดี  สุวรรณชื่น  เจ้าหน้าที่ส านักงาน    กรรมการ 
 นางสาวภัทราพร  ศรีนุช   เจ้าหน้าที่ส านักงาน    กรรมการ 
 นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย  หัวหน้างานการเงินโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ในการจอดรถจัดระบบจราจรให้
สะดวก และคล่องตัว  รวมทั้งจัดท าปูายจราจรให้เข้าใจร่วมกัน ประสานงานกับต ารวจจราจรเพื่อให้การจราจรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเกิดความคล่องตัวและมีความปลอดภัย 
 ๑๔.๑ ฝ่ายจัดระบบจราจร  ประกอบด้วย 
 นายอมรศักดิ ์ เสมสันต์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นายวสันต์  กันชาติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายอ านาจ   มากอยู่   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายพรพล  อ่ าทอง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสด  มอญกอดแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๓         กรรมการ 

ส.อ.จรัญ   เจสันเทียะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔.๒ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 นายพรพล  อ่ าทอง      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นางปัญชลีย์   โพธิ์คงกิตติโชติ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสด   มอญกอดแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายประทีป  ไชโยธา       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายวิทยา  ศิลายศ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
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 นายอานัติ   ปะวาระณะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายพงษ์ศิริ   น้อยอามาตย์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสาวภัทราสุดา  ฝังสนิท    เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 นางรุจรดา   ทาเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ   มีหน้าที่   บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
 นายละเอียด  จันไทย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 

นายส าราญ  สีแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายเทียนชัย  ผิวก าพล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

นางวชิราภรณ์   พรมณี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสังวาลย์   ชูหน้า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล   มีหน้าที่   จัดเตรียมเวชภัณฑ์และให้บริการในการปฐมพยาบาลแก่ผู้เจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ
ที่มาร่วมงาน  พร้อมกับประสานงานกับโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัยพิทักษ์ประชา, ข่าวและภาพ และรับ – ส่งนักเรียน ในกรณี 
ที่นักเรียนเจ็บปุวย บาดเจ็บฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
 นางสายรุ้ง จันทร์สุข   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
 นางสาวเบญจวรรณ   โสภิณ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางสุภาพร  ธรรมขันธ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายฐาปกรณ์   รอดทัพ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นางวิภาวรรณ   ทะนะแก้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
 นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์   พนักงานขับรถโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายวัลลภ  แสงชัย   พนักงานขับรถโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 หน่วยกู้ภัย “ข่าวภาพ”         กรรมการ 
 นางสาวขวัญประภา   ศรีอุดม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่   จัดท าแบบประเมินความส าเร็จและพึงพอใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ และเก็บข้อมูลจากผู้ที่มาร่วมแข่งขันทั้งนักเรียน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาและผู้บริหารทุกโรงเรียนที่มาร่วม
กิจกรรม แล้ววิเคราะห์สรุปรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดงานครั้งต่อไป ประกอบด้วย 

นางสาวปฐมา  หล้านามวงค์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ประธานกรรมการ 
นางทิพวรรณ  องอาจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางบุษกร  พานิชสมบัติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
นางพรรณปพร  นนทธิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการร้องเรียน มีหน้าที่ รับข้อร้องเรียนจากการแข่งขันที่มีหนังสือจากผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น
การร้องเรียนจะต้องร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการแข่งขัน ผลมติของคณะกรรมการถือว่ายุติ ประกอบด้วย 

นายถาวร   ปรากฏวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
นายสุทธิ    อาดูร   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  รองประธาน 
นายอ านวย   บูรณะไทย   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
น.ส.จันทร์เพ็ญ   ทรัพย์ประชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 
นายอนุชิต   กมล   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการตัดสิน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑) จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการแข่งขันส่วนกลาง 
๒) ลงทะเบียนผู้ตัดสินและรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน  
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๓) ด าเนินการตัดสินตามเกณฑ์การตัดสิน ด้วยความบริสุทธิ์และยูติธรรม 
๔) สรุปผลการตัดสิน แล้วส่งรายงานสรุปผลการแข่งขันให้ฝุายสรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน 
๑๙.๑ หมวดหมู่  :  ภาษาไทย 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
นางสาวระวีวรรณ  อินทรประพันธ์  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง            รองประธานกรรมการ 
นางเจียม   ระวังภัย      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวสุพรรณี อาจหาญ โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นางสาววฤนดา สืบสุยะ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางรัชนีพร อรุณวิง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๕. นางประภาวดี ทองเวียง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวทองสุข เพ็ญศรี โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางรัชนีพร อรุณวิง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวศิราวรรณ เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวภัทธิชา นนทธิ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางประทีป กองทอง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓ 
๑. นางวาสนา ฉุยฉาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นายสามารถ เเจ่มเมธีกุล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสมบัติ ประจุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๔-ม.๖ 
๑. นางอรนุช จูเปีย โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสมพร ใจหาร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นางสงกรานต์ สงวนศรี โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางสาวสุวรรณภา อุดตัน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางปทิตตา พิจารณ์ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวจารุพร สวนปลิก โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นางจ าเนียน สังฆะมณี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางจินตนา อินพรม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางปทิตตา พิจารณ์ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวมัลธิกา ถนอมนวล โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสุภาพร ธรรมขันธ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางประภาวดี ทองเวียง โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๔. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวปวีณา ใจดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๑-ม.๓ 
๑. นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางไพพรรณ ประวัง โรงเรียนชัยมงคล รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวกาญจนา วงศ์กรด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางวรีพร ข าเกิด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๔-ม.๖ 
๑. นายศราวุฒิ เนียมหอม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายสมบัติ ประจุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางพิชญา งามสม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นางสาวสุวรรณา อุดตัน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวพับพึง ชูก าลัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓ 
          ๑. นางอรนุช จูเปีย                        โรงเรียนเมืองเชลียง              ประธานกรรมการ 
                ๒. นายสรวง พรมสีนอง                        โรงเรียนศรีนคร               รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายชุบ นิมิตร                        โรงเรียนบา้นแก่งวิทยา               กรรมการ 
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          ๔. นายสุรชัย ไทยสาย                        โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม               กรรมการ 
          ๕. นางวรีพร ข าเกิด                        โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา               กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางบังอร อ่วมแก้ว โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายธเนศ มยุรา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายชุบ นิมิตร โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางศุภจิต มาตมุงคุณ 
 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๑-ม.๓ 
          ๑. นายสิงข์ จีนพงษ์             โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                    ประธานกรรมการ 
          ๒. นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์             โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                    รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวภัทธิชา นนทธิ             โรงเรียนเมืองเชลียง                    กรรมการ 
          ๔. นางสาวไพรินทร์ มากคล้าย             โรงเรียนเมืองด้งวิทยา                    กรรมการ 
          ๕. นางสาวศิราวรรณ เอ่ียมพงษ์             โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                    กรรมการและเลขานุการ 
          การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสมพร ใจหาร             โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์             โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายสิงข์ จีนพงษ์             โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
          ๔. นางษิญาภา รัตนะธนโชค             โรงเรียนชัยมงคล กรรมการ 
          ๕. นางสาวศิราวรรณ เอี่ยมพงษ์             โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

๑๙.๒ หมวดหมู่  :  คณิตศาสตร์ 
นายสุทธิ   อาดูร    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางวชิราภรณ์ พรมณี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ   กรรมการ 
๔. นางนภสร รมณียกุล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ   กรรมการ 
๕. นางวิไลพร ฝั้นสกุล โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวนฤมล สุดเงิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวกัณฑิมาพร พานมั่ง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวศรัณยา กลีบธง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางสาววันวิสา สวัสด ี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายสมเจต เนียมก้อน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางรัตนา ค ามาโย โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวสุนิสา นุธิกูล โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายนิรุต มีเกิด โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายนันทวัฒน์ เข็มทอง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นายวรดิต เกิดผล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายกฤษฎา ดารินทร์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางฐิติพร เทียนศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายภูษณ หอมเย็น โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายนิรุต มีเกิด โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางอัญชลี ศิริจรรยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางฐิติพร เทียนศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษฎา ดารินทร์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายภูษณ หอมเย็น โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายพิจักษ์ ธามนิก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๕. ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย เนียมนอม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายฤทธิชัย ล้วนงาม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา จันตะมา โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาวล ายงค์ พิมพิสาร โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายจรัญ เจสันเทียะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสาววิมลรัตน์ บุญคง                  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                ประธานกรรมการ 
          ๒. นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟ่ือง                  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางนรินทร์ จีนะวุฒิ                  โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                 กรรมการ 
          ๔. นายสมศักดิ์ โพแย้ม                  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา                 กรรมการ 
          ๕. นางสาวจีระนุช สงพูล                  โรงเรียนสวรรคอ์นันต์วิทยา                 กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ 
๑. นางจุฑารัตน์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางพรสวรรค์ คงประจักษ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายอ าพล พรมสุบรรณ์ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวล ายงค์ พิมพิสาร โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายไตรรงค์ กล่ าบุตร โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๖. นายพรพล อ่ าทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนภาพร ทะยะ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวปทิตตา คมปราชญ์ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทอง โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นายอุดร ข าคม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ 
          ๑. นางศุทธวีร์ เกิดผล                 โรงเรียนเมืองเชลียง                   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสมคิด อ าไพ                 โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ                 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                   กรรมการ 
          ๔. นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง                 โรงเรียนศรีนคร                   กรรมการ 
          ๕. นางจิตติมา ข าคม                 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                   กรรมการ 
          ๖. นางสาวฐิติมา พูลเกษม                 โรงเรียนสวรรคอ์นันต์วิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
         การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสาวปทิตตา คมปราชญ์                โรงเรียนเมืองด้งวิทยา                   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ                โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางเจียม ระวังภัย                โรงเรียนเมืองเชลียง                   กรรมการ 
          ๔. นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง                โรงเรียนศรีนคร                   กรรมการ 
          ๕. นางสาวสกาวเดือน ฤาไชย                โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ 
          ๑. นางอัญชลี นงโพธ์            โรงเรียนศรีนคร                   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ            โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม                   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย            โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                   กรรมการ 
          ๔. นายมนตรี ขอบุญ            โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์                   กรรมการ 
          ๕. นางสาวนิภาพร เมืองมา            โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางชุติมา สวนปลิก           โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์                  ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข           โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนปูถัมภ์                  รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง           โรงเรียนศรีนคร                   กรรมการ 
          ๔. นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ           โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม                   กรรมการ 
          ๕. นางสาวนฤมล สุขแดง           โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 

๑๙.๓ หมวดหมู่  :  วิทยาศาสตร์ 
นายชวลิต   ทะยะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา ประธานกรรมการ 
นายสุธิชัย  ค ามาโย   ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสุมิตรา ค านึงครวญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวชมพูนุช  สีฟูา โรงเรียนสวรรค์อนันตว์ิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายปิยะวัฒน์ สุขโอ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางสาวรมณีย์ สร้อยสน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวประนอม จะปิน โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายสมเจตน์ เนียมก้อน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวสุนิศา เดียวสกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสมรถ จาดแดง โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ 
๑. นางจุรีรัตน์ วังคะออม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายสุริยา ชาปูุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวพัฐนันทน์ ธนภัทร์ทองกุล โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางสาวจารุวรรณ เฆมเมืองทอง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวสุนิศา เดียวสกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายมานพ จันตาวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางรุจิรา คลังคง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวสุวินตา อุปทะ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นายสมเจตน์ เนียมก้อน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวพิชญาภา ชัยงาม โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายสด  มอญกอดแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวรัชดาภรณ์  พันธ์เรือง โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวสุวินทร์พร  มีหินกอง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายคงศิลป์  แก้วส่องศรี โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวภักคิณี   จีนามูล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางอัมพร ธีรวรกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวพัธนันทน์ ภัทร์ทองกุล โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวชนิดา เสียงดัง โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายสุธิชัย ค ามาโย โรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาววันเพ็ญ เพชรมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวเนตรนภา ไพรสณฑ์ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวนลินี โพธิ์ลา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖ 
๑. นายเอกรินทร์ ค าอ้ัน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวชนิดา เสียงดัง โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๔. นางวรวรรณ พิมพ์แสง โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางอาจารี ค าสุวรรณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายสุธิชัย ค ามาโย โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายสมชาย รัตนพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายธนบดี อินทร์ชื่น โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางรวีวรรณ สุขรอด โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวทัศนีย์ ธารานารถ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวนภาศรี สงสัย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายเกียรตินิยม รสลือชา โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นายประพนธ์ อ่อนพรม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นายสด มอญกอดแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวเรวดี เพ็ญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นายชาตรี พระเทพ โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางสุดารัตน์ ค าอ้ัน โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสุดารัตน์ ค าอ้ัน โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวเรวดี เพ็ญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายชาตรี พระเทพ โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๔. นายอัครเดช อภัยศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวเรวดี เพ็ญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายชาตรี พระเทพ โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๔. นายอัครเดช อภัยศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสุดารัตน์ ค าอ้ัน โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

      

๑๙.๔ หมวดหมู่  :  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายอ านวย   บูรณะไทย   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร  ประธานกรรมการ 
นายพยนต์  พูลรักษ์   ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
๑. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายเฉลิมศักดิ์ ใจบาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายธนพล แก้วทิม โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๔. นายประจวบ ชูเชิด โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายอ านาจ มากอยู่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวสุนันทา แกมเงิน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายนเรศ หนูปุา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายประจวบ ชูวิทย์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวแจ่มศรี ทองค า โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม กรรมการ    

๕. นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
๑. นายปวีณต์วิชา พานิช โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นายอาณัติ ปะวาระณะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวน้ าฝน จตุราเพศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ    

๕. นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

 
 
 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑. นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวพิกุล วงค์กฎ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายวราศิลป์ อุ่มมี โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายเชษฐา กันนา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายบัญญัติ ทองบาง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันยา จันขาว โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๔. นายฐาปกรณ์ รอดทัพ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นายสิทธิชัย วงศ์มณี โรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายสิทธิชัย วงศ์มณี โรงเรียนวังทองวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายบัญญัติ ทองบาง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายฐาปกรณ์ รอดทัพ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันยา จันขาว โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖ 
๑. นางสาวรัตน์ นพเก้า โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายวรรณชัย ทะนะแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางจามจุรี พูลรักษ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นายเฉลิมพล ทองจุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายธนพล แก้วทิม โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.๑-ม.๖ 
๑. นางสาวรัตน์ นพเก้า โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายวรรณชัย ทะนะแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายเฉลิมพล ทองจุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายธนาพล แก้วทิม โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๕. นางจามจุรี พูลรักษ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
๑. นางอุ้ม ชิดเชื้อ   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา      ประธานกรรมการ    

๒. นางธนารัตน์ เทพวงษ์   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์      รองประธานกรรมการ    

๓. นายอนันต์ หงสาน้อย   โรงเรียนท่าชัยวิทยา      กรรมการ    

๔. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย ปัญญาวัน   โรงเรียนศรีนคร      กรรมการ    

๕. นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว   โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์      กรรมการและเลขานุการ    

 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑. นายจ าลอง พรมเสน   โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม     ประธานกรรมการ    

๒. นางรักเกียรติ เกษรพรหม   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์     รองประธานกรรมการ    

๓. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัด   โรงเรียนศรีนคร     กรรมการ    

๔. นางสาวสุพัตรา หลักค า   โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์     กรรมการ    

๕. นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวจิราพร สถิตย์ตระกูล โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสมพรฤดี ชัยวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบาง โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางอรุญ ปวีร์สิทธิปกร โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๖. นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ 
๑. นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางชุติมา แก้วหล้า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางศิริวรรณ วชิรเมธี โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นายเฉลิมพล ทองจุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวกานดา ชลฤทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๖ 
๑. นางวนิดา พุทธรัตน์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสายบัว มูลทา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายวิทยา ศิลายศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นายวราศิลป์ อุ่นมี โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางสาวร าพึง นฤทุกข์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๖. นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 
๑๙.๕ หมวดหมู่  :  สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายประสาน  โชติมน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายณรงค์ชัย  สุทธสุริยะ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
นายอุดร  ข าคม    ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖ 

          ๑. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ              โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                   ประธานกรรมการ 
          ๒. นายประทีป ไชโยธา              โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายชวลิต ร าขวัญ              โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมป์                   กรรมการ 
          ๔. นางสาวสพินณา ตระกูลทิพย์              โรงเรียนศรีนคร                   กรรมการ 
          ๕. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ              โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันคีตะมวยไทย  ม.๑-ม.๖ 
          ๑. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ                    โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                  ประธานกรรมการ 
          ๒. นายบุญเกิด เผือกใต้                    โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                  รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางนิดา เกษร                    โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                  กรรมการ 
          ๔. นายสุรกิจ นองขมวด                    โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา                  กรรมการ 
          ๕. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ                  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.๑-ม.๓ 
          ๑. นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ                  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                      ประธานกรรมการ 
          ๒. นายบุญเกิด เผือกใต้                  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                      รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางนิดา เกษร                  โรงเรียนสวรรคอ์นันต์วิทยา                      กรรมการ 
          ๔. นายสุรกิจ นองขมวด                  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา                      กรรมการ 
          ๕. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ                  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 
๑. นางภิรมยา เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายประธาน บุตรลพ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายบุญฤทธิ์ อยู่คร โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสุพจน์ เนียมผา โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสายรุ้ง จันทร์สุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนิดา เกษร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายชวลิต ร าขวัญ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นายสุรกิจ นองขมวด โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวสพินณา ตระกูลทิพย์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

 
๑๙.๖ หมวดหมู่  :  ภาษาต่างประเทศ 
นายสังวาล  พลอยด า   ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ 

          ๑. นางสาวมธุริน ตุนีย์               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                    ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                    รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวสมพร ไข่สุวรรณ               โรงเรียนเมืองดงวิทยา                    กรรมการ 
          ๔. นางจันทรา ตาด้วง               โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                    กรรมการ 
          ๕. นางกัญจน์อมล อายุโรจน์               โรงเรียนศรีนคร                    กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสาวมธุริน ตุนีย์               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                     ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                     รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสมพร ไข่สุวรรณ               โรงเรียนเมืองด้งวิทยา                      กรรมการ 
         ๔. นางจันทรา ตาด้วง              โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                     กรรมการ 
         ๕. นางกัญจน์อมล อายุโรจน ์              โรงเรียนศรีนคร                     กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ 
         ๑. นางสุมลมาลย์ พลมาก        โรงเรียนท่าชัยวิทยา                       ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวอภิวันท์ ขันแข็ง        โรงเรียนศรีนคร                       รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวผักแว่น พรมพุทธา        โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                       กรรมการ 
         ๔. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงค าจันทร์        โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                       กรรมการ 
         ๕. นางสาวแสงเดือน พลมาก        โรงเรียนเมืองเชลียง                       กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ 
         ๑. นางปริศนา เอ่ียมสะอาด                   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                       ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสุปราณี บุญมาก                   โรงเรียนศรีนคร                       รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายภัทรภณ บุญมาสืบ                   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                        กรรมการ 
         ๔. นางอนงค์ ดวงอ าไพ                   โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                        กรรมการ 
         ๕. นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี                   โรงเรียนเมืองเชลียง                        กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓ 
         ๑. นายนิพนธ์ วังคะออม               โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา                        ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวปิญาณี บูรณะชาติ               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                        รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวกนกพร น่วมนาค               โรงเรียนเมืองเชลียง                        กรรมการ 
         ๕. นางสาววัชรียา จันทร์เกษร               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                        กรรมการและเลขานุการ 
      การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๔-ม.๖ 
         ๑. นางสาวส่องหล้า หุ่นสวรรณ์               โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                        ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวไฉน อรุณเกล้า               โรงเรียนเมืองเชลียง                        รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                        กรรมการ 
         ๔. นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ               โรงเรียนศรีนคร                        กรรมการ 
         ๕. นางอนงค์ ดวงอ าไพ               โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                        กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓ 
         ๑. นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ              โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                        ประธานกรรมการ 
         ๒. นายรุ่งโรจน์ ชูราษี              โรงเรียนเมืองด้งวิทยา                        รองประธานกรรมการ 
         ๓. Mr.Bryan Mangahas              โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวมินตรา คู่นพคุณ              โรงเรียนเมืองเชลียง                        กรรมการ 
         ๕. นางธณรา สินธนาวรากุล              โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                        กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ 
         ๑. นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ              โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                        ประธานกรรมการ 
         ๒. นายรุ่งโรจน์ ชูราษี              โรงเรียนเมืองด้งวิทยา                        รองประธานกรรมการ 
         ๓. Mr.Bryan Mangahas              โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวมินตรา คู่นพคุณ              โรงเรียนเมืองเชลียง                       กรรมการ 
         ๕. นางธณรา สินธนาวรากุล              โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                       กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ภาษาจีน ม.๑-ม.๓ 
๑. นายภูมิภัทธ ภูมิศิริลักษณ์ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวกนกรัตน์ รัตตะประทุม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวปัญญดา ศรีนุช โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
๑. นางรุจรดา ทาเครือ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวปัญญดา ศรีนุช โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นายภูมิภัทธ ภูมิศิริลักษณ์ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวสิริอมร หวลหอม โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวจิราพรรณ วิละยะกูล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวสุรีวัลย์ เกิดผล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

      

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสิริอมร หวลหอม โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุรีวัลย์ เกิดผล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๔. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวร าพึง นฤทุกข์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางรัชฎา ผิวก าพล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 
 
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 

         ๑. นางรุจรดา ทาเครือ                โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                     ประธานกรรมการ 
         ๒. MissZhao Manyu                โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                     รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางสาวปัญญดา ศรีนุช                โรงเรียนท่าชัยวทิยา                     กรรมการ 
         ๔. นายภูมิภัทธ ภูมิศิริลักษณ์                โรงเรียนเมืองเชลียง                     กรรมการ 
         ๕. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา                โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                     กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสิริอมร หวลหอม               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                     ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                     รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวสุรีวัลย์ เกิดผล               โรงเรียนเมืองเชลียง                     กรรมการ 
          ๔. นายพรชัย หวลหอม               โรงเรียนท่าชัยวิทยา                     กรรมการและเลขานุการ 
   

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง                    โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวร าพึง นฤทุกข์                    โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม                รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางรัชฎา ผิวก าพล                    โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                กรรมการและเลขานุการ 
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    การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล           โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนปูถัมภ์                      ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวกนกรัตน์ รัตตะประทุม           โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                      รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ           โรงเรียนศรีนคร                      กรรมการ 
          ๔. นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกูล           โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนปูถัมภ์                      กรรมการ 
          ๕. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา           โรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์                      กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสิริอมร หวลหอม               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                       ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                       รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวสุรีวัลย์ เกิดผล               โรงเรียนเมืองเชลียง                       กรรมการ 
          ๔. นายพรชัย หวลหอม               โรงเรียนท่าชัยวิทยา                       กรรมการและเลขานุการ 
   
 

การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง                    โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                  ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวร าพึง นฤทุกข์                    โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม                  รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางรัชฎา ผิวก าพล                    โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นายภูมิภัทธ ภูมิศิริลักษณ์               โรงเรียนเมืองเชลียง                       ประธานกรรมการ 
          ๒. MissZhao Manyu               โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                       รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางรุจรดา ทาเครือ               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                       กรรมการ 
          ๔. นางสาวปัญญดา ศรีนุช               โรงเรียนท่าชัยวิทยา                       กรรมการ 
          ๕. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                       กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
          ๑. นางสิริอมร หวลหอม               โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                        ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล               โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                        รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวสุรีวัลย์ เกิดผล               โรงเรียนเมืองเชลียง                        กรรมการ 
         ๔. นายพรชัย หวลหอม               โรงเรียนท่าชัยวิทยา                       กรรมการและเลขานุการ 
   

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ 
         ๑. นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง                     โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวร าพึง นฤทุกข์                     โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม                 รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางรัชฎา ผิวก าพล                     โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓ 
         ๑. นางสาววิเทียมจิตร ประทุมวัลย์             โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                      ประธานกรรมการ 
         ๒. นางรัชฎา ผิวก าพล             โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                      รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางธณรา สินธนาวรากุล             โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวประนอม ม่วงงาม             โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                      กรรมการ 
         ๕. นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ             โรงเรียนศรีนคร                      กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ 
         ๑. นางสาววิเทียมจิตร ประทุมวัลย์             โรงเรียนท่าชัยวิทยา                      ประธานกรรมการ 
         ๒. นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ             โรงเรียนศรีนคร                      รองประธานกรรมการ 
         ๓. นายเทียนชัย ผิวก าพล             โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                      กรรมการ 
         ๔. นางธณรา สินธนาวรากุล             โรงเรียนชัยมงคลพิทยา                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวประนอม ม่วงงาม             โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                      กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๙.๗ หมวดหมู่  :  ศิลปะ –ทัศนศิลป์ 
นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสุกัญญา  ทองมาก   ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ 

๑. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นายธวัชชัย   พุทธโธ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๔. นายพงศ์สิริ น้อยอ ามาตย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวสุดารัตน์ สดนามาญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 
๑. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นายธวัชชัย   พุทธโธ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๔. นายพงศ์สิริ น้อยอ ามาตย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวสุดารัตน์ สดนามาญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ 
๑. นายวสันต์ งามดี โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางสาวสุดารัตน์ สดนามาญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ 
๑. นายวสันต์ งามดี โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายพงศ์สิริ น้อยอ ามาตย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางสาวสโรชา กวาวภวิงศ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ 
๑. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นางบุญน า  ลอยบัณฑิตย์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวสรอุษา สุนทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖ 
๑. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวสรอุษา สุนทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๕. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายธวัชชัย พุทธโธ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๔. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายธวัชชัย พุทธโธ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๔. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๕. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓ 
๑. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางสาวสรอุษา สุนทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓ 
๑. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นายสันติภาพ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๔. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวสรอุษา สุนทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖ 
๑. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๔. นางสาวสโรชา กวาวภวิงศ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายพงศ์สิริ น้อยอ ามาตย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ 
๑. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวรัตนาภรณ์ ค ายวง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายสิทธิชัย วงศ์มณี โรงเรียนวังทอง กรรมการ    

๔. นายสันติภาพ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองด้ง กรรมการ    

๕. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสิทธิชัย วงศ์มณี โรงเรียนวังทอง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวรัตนาภรณ์ ค ายวง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายสันติภาพ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองด้ง กรรมการ    

๔. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 
๑๙.๘ หมวดหมู่  :  ศิลปะ – ดนตรี 
นายมนตรี  คงเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
นายนิรันดร์   ฤทธิ์ขันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
นางอรวรรณ  พิมพ์แสง   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ 

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ 

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ 

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๔-ม.๖ 
๑. นายบรรจง โต๊ะถม โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ    

๓. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายพิเชฏ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นายบรรจง   โต๊ะถม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาวกาญจนา จันนันตะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นายบรรจง   โต๊ะถม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖ 
๑. นายพิเชฏ   บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ   

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ   

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ   

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ   

๕. นายอธิพันธ์   ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ   

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖ 
๑. นายพิเชฏ   บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายอธิพันธ์   ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ 
๑. นายพิเชฏ   บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายอธิพันธ์   ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖ 
๑. นายพิเชฏ   บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสรวิชญ์ ค าหลวง โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายอธิพันธ์   ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายธานี เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายเอนก อุ่นอุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายสุริเทพ รักบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
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๖. นายสุระนิต สวนสอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๗. นายสุรพล บัวข า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายธานี เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายเอนก อุ่นอุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายสุระนิต สวนสอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นายสุริเทพ รักบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๕. นายสุรพล บัวข า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ 
๑. นายธานี เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายเอนก อุ่นอุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายสุระนิต สวนสอน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นายสุริเทพ รักบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๕. นายสุรพล บัวข า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 
          ๑. นายธานี เกิดศรี                       โรงเรียนศรีนคร            ประธานกรรมการ 
          ๒. นายเอนก อุ่นอุ้ย                       โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์            รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายสุระนิต สวนสอน                       โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา             กรรมการ 
          ๔. นายสุริเทพ รักบัว                       โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก             กรรมการ 
          ๕. นายสุรพล บัวข า                       โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา             กรรมการและเลขานุการ 

 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายนิรุต อินทร์มา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายเศกสันต์ จาดแจง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
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๒. นายเศกสันต์ จาดแดง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายเศกสันต์ จาดแดง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑. นางมารศรี ลิ้นจี่ โรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายฐิติพันธ์ุ สิงห์คราม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นายประจวบ ชูเชิด โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายมงคล ระงับใจ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    

๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 
๑. นายมารศรี ลิ้นจี่ โรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายฐิติพันธ์ุ สิงห์คราม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นายประจวบ ชูเชิด โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายยชอนันต์ อุ่นสกุล โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑. นางมารศรี ลิ้นจี่ โรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายฐิติพันธ์ สิงห์คราม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นายประจวบ ชูเชิด โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายยชอนันต์ อุ่นสกุล โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 
๑. นางมารศรี ลิ้นจี่ โรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายฐิติพันธ์ุ สิงห์คราม โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นายประจวบ ชูเชิด โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายอนันต์ อุ่นสกล โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
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๑. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาววรารัตน์ ระวังการ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางอนงค์ ดวงอ าไพ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 
๑. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาววรารัตน์ ระวังการ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางอนงค์ ดวงอ าไพ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาววรารัตน์ ระวังการ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางอนงค์ ดวงอ าไพ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาววรารัตน์ ระวังการ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางอนงค์ ดวงอ าไพ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
๑. นางภิรมยา เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นางมารศรี ลิ้นจี่ โรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ    

๔. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๕. นางจุฑามาศ น้อยยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

๑. นางภิรมยา เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๔. นางจุฑามาศ น้อยยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นายนิรุตติ์ อินมา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
๑. นางภิรมยา เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๔. นายนิรุตติ์ อินมา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางจุฑามาศ น้อยยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 
๑. นางภิรมยา เกิดศรี โรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    

๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๔. นายนิรุตติ์ อินมา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางจุฑามาศ น้อยยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.๑-ม.๖ 
๑. นายเอนก อุ่นอุ้ย โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายพงษ์ศิริ น้อยอ ามาตย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์ โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

      

๑๙.๙ หมวดหมู่  :  ศิลปะ – นาฎศิลป ์
นายประดิษฐ์  ก าเนิด   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ 
นายนิตสรร  พิมพ์ศรี   ครูโรงเรียนวังทองวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ 

๑. นางมัลลิกา อรัญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ    

๓. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ 
๒. นางมัลลิกา อรัญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ 
๕. นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

        การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางมัลลิกา อรัญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ 

๓. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ 
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๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

       การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางมัลลิกา อรัญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ 

๓. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ 

๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางมัลลิกา อรัญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ 

๓. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ 

๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางมัลลิกา อรัญศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ 

๓. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ 

๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖ 
๑. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นายอธิพันธ์ ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้ว โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๔. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖ 
๑. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นายอธิพันธ์ ชัยศรี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้ว โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๔. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
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๑๙.๑๐ หมวดหมู่  :  หุ่นยนต์ 
นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ 
นายวิโรจน์   บวัคง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    รองประธาน 
นายชาญชัย  เจติยานนท์   ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชานนท์  คุรุบรรเจิดจิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายมานพ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๓. นายชัชดนัย กาญจนตฤณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 

๔. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นางสาววรรณา  ศิลธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายชานนท์  คุรุบรรเจิดจิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายมานพ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นายชัชดนัย กาญจนตฤณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางสาววรรณา  ศิลธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเมืองเชลียง ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววรรณา  ศิลธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ 

๓. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๓. นายชัชดนัย กาญจนตฤณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 

๕. นายชานน คุรุบรรเจิดจิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางสาววรรณา  ศิลธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายชัชดนัย กาญจนตฤณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นายชานน คุรุบรรเจิดจิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาววรรณา  ศิลธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นายชานน คุรุบรรเจิดจิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายชัชดนัย กาญจนตฤณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 

๔. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาววรรณา ศิลธรรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นายชานน คุรุบรรเจิดจิต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายชัชดนัย กาญจนตฤณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 

๔. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 

๕. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๙.๑๑ หมวดหมู่  :  คอมพิวเตอร์ 
นายอนุชิต  กมล    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายสุนทร  ยศบุตร   ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการ 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ 

๑. นางสุมิตรา ประชัน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายวสันต์ กันชาติ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นายธีรวุธ จูเปีย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายสุริยา ชาติไทย โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายนพดล มุสิกปาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสุริยา ชาติไทย โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายนพดล มุสิกปาน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายปิยะ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางนิตยา มั่งมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายคัมภีร์ คมข า โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ    

๓. นายอาคม อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวภุุทรารัตน์ พิกุลแกม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นายธีรพันธุ์ เอ่ียมวชิรากุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนิตยา มั่งมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายอาคม อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายคัมภีร์ คมข า โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๕. นายธีรพันธุ์ เอ่ียมวชิรากุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายวิทยา นวลจันทร์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางเยาวลักษณ์ ตุมา โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายธวัชชัย พุทธโธ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓ 
๑. นางดวงพร มูลปูอม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายวสันต์ กันชาติ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวสุภาพร ปัญญา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสุภาภรณ์ ยศบุตร โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางจีราวรรณ ดวงเกิด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางอรุณี รัตนชาญชัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสุภาภรณ์ ยศบุตร โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางจีราวรรณ ดวงเกิด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางอรุณี รัตนชาญชัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสุนทร ยศบุตร โรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวเบญจวรรณ ขยา โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๓. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายปราโมทย์ วงศ์ค า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
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การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนิตยา มั่งมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายธีรวุธ จูเปีย โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นายสายันต์ อินต๊ะกัน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นายคัมภีร์ คมข า โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นางกาญจนา กาวิละปัญญา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายอ านาจ ปาละหงษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสุมิตรา ประชัน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นางสุภาภรณ์ ยศบุตร โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางอภิรมย์ฤดี อบเชย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางสุภาภรณ์ ยศบุตร โรงเรียนท่าชัยวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายอ านาจ ปาละหงษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางสุมิตรา ประชัน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๕. นางอภิรมย์ฤดี อบเชย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางกาญจนา กาวิละปัญญา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นางอภิรมย์ฤดี อบเชย โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวสุภาพร ปัญญา โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายอ านาจ ปาละหงษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางเยาวลักษณ์ ตุมา โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

๑๙.๑๒ หมวดหมู่  :  การงานอาชีพ 
นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายธรรมศาสตร์  ธรรมไชย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธานกรรมการ 
นางสาวทองสุข  เพ็ญศรี   ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ 
๑. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายศุภชัย  แก้วเกตุ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายธเนต อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นางปรียา เตี้ยมชุมพล โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นายพินิจ สุขลักษณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖ 
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๑. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายศุภชัย แก้วเกตุ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายธเนต อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นางปรียา เตี้ยมชุมพล โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นายพินิจ สุขลักษณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางเรวดี รัตนพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายสุชีพ ทองมาก โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายประกิต อยู่เชื้อ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางเรวดี รัตนพันธ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายสุชีพ ทองมาก โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายประกิต อยู่เชื้อ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๔. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นายส าราญ สีแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นายฉัตรชัย ชูกลิ่น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการ    

๕. นายสมบัติ ประจุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นายส าราญ ศรีแก้ว โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    

๔. นายฉัตรชัย ชูกลิ่น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการ    

๕. นายสมบัติ ประจุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายสามารถ สิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายสันติภาพ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายกิจจา สมากร โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายวัชรกฤษณ์ อินมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
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๕. นายวัชระ มีชัย โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสามารถ สิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายสันติภาพ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายกิจจา สมากร โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๔. นายวัชรกฤษณ์ อินมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายวัชระ มีชัย โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.๑-ม.๓ 
๑. นางสาววราภรณ์ อ าพันธ์ โรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางจินตนา อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายอนุชิต ดวงดาว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางอรัญญา ยงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายสุภชัย ลูกค าลือ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖ 
๑. นางสาววราภรณ์ อ าพันธ์ โรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางอรัญญา ยงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร รองประธานกรรมการ    

๓. นายอนุชิต ดวงดาว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นางจินตนา อ่ิมพิทักษ์ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายสุภชัย ลูกค าลือ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ 
๑. นางดุษฎี ขอสุข โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสุกัญญา ทองมาก โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางเฉลียว พลอยเจริญ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายสุรชัย ไทยสาย โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ 
๑. นางดุษฎี ขอสุข โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสุกัญญา ทองมาก โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รองประธานกรรมการ    

๓. นางเฉลียว พลอยเจริญ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางเบญจวรรณ บ้านกล้วย โรงเรียนศรีนคร กรรมการ    

๕. นายสุรชัย ไทยสาย โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 
๑. นายพนม สุขหา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางจิดาภา เข็มพล โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางฉัตรนฤมล เหรา โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นางธนิษฐา เจริญวัฒนา โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา กรรมการ    
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๕. นายมานพ ยอดเกตุ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายพนม สุขหา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางฉัตรนฤมล เหรา โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ    

๓. นางจิดาภา เข็มพล โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นายมานพ ยอดเกตุ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางนงเยาว์ ไชยมุติ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางโสภิดา ทาม้าดี โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางธนิษฐา เจริญวัฒนา โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางชุติมา แกล้วหล้า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางนงเยาว์ ไชยมุติ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางโสภิดา ทาม้าดี โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๕. นางชุติมา แก้วหล้า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นางบุญน า ลอยบัณฑิตย์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นางบุญน า ลอยบัณฑิตย์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

 
๑๙.๑๓ หมวดหมู่  :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายประกอบ  พงศ์พันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายพนม  สุขหา    ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ 
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ 
๑. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายบุญเกิด เผือกใต้ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายสมชาย บุญอินทร์ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    

๔. นายบุญฤทธิ์ อยู่คร โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
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๕. นายอานัติ ปะวาระณะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖ 
๑. นายสุรินทร์ ค านึงครวญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายบุญเกิด เผือกใต้ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ    

๔. นายบุญฤทธิ์ อยู่คร โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายคมกริช แหงมปาน โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๖ 
๑. นางรักเกียรติ เกษรพรม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    

๒. นายนันทวัฒน์ เข็มทอง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายณัฐพันธ์ จันดี โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายมาโนช จ ารูญ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๑-ม.๓ 
๑. นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุพิน ชีวะวงศ์ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสุมาลี นักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

      

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๔-ม.๖ 
๑. นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์สารสิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นางสุมาลี นักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

      

 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 
๑. นางพวงเพชร แก้วเกต โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางธัญณัช สีขาว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นายจรัล งามสม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางสาวสุดารัตน์ ล้ าเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ 
๑. นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางแสงเดือน อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการ    

๓. นายศราวุฒิ เนียมหอม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายสมบัติ ประจุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางสุภาภรณ์ พิศดาร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการและเลขานุการ    
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การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓ 
๑. นางวาสนา ฉุยฉาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางชุลี ครุฑแก้ว โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาววรรณา ทิพย์สุโข โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นางพิชญา งามสม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๕. นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ 
๑. นางวาสนา ฉุยฉาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสาววรรณา ทิพย์สุโข โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางพิชญา งามสม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นางชุลี ครุฑแก้ว โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 
๑๙.๑๔ หมวดหมู่  :เรียนร่วม 
นายปัญญพงษ์  เรืองวานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ ประธานกรรมการ 
นายกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
นางสาวมยุรฉัตร  อุตสาหกิจ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒  กรรมการ 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นางพวงเพชร แก้วเกต โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุดารัตน์ ล้ าเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นายจรัล งามสม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    

๔. นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางธัญณัช สีขาว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖ 
๑. นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นางสุภาวรรณ์ พิศดาร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ รองประธานกรรมการ    

๓. นายศราวุฒิ เนียมหอม โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายสมบัติ ประจุ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นางแสงเดือน อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายวสันต์ งามดี โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    

๔. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
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๕. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ โรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    

๒. นายนิรุต อินทร์นา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    

๓. นายณรงค์ ขอสุข โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    

๔. นายแชน หล่ านุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    

๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนชัยมงคลวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 
๒๐. ผู้ประสานงานการแข่งขัน  มีหน้าที่ ดูแลระบบการลงทะเบียนแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน ติดต่อประสานงานกับ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑  จังหวัดก าแพงเพชร  ได้แก่ 
 นายสายันต์  อินต๊ะกัน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 นายธีระพันธุ์   เอี่ยมวชิรากุล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 ปราโมทย์   วงศ์ค า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 นายวสันต์  กันชาติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
  สั่ง ณ วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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