
และระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ในวันที่ 24  กันยายน 2560  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนา

จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ
2) รองประธานกรรมการ
3) นายสุวัฒน์ชัย      ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
4) นายสง่า            มีอินถา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์              กรรมการ
5) นายอุดม           รัตนสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม              กรรมการ
6) นายทรงศักด์ิ       จิตรไพศาล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์              กรรมการ
7) นายทนิกร          ศรีพุทธโชติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์              กรรมการ
8) นายวีระชัย         สมบติัก าไร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์              กรรมการ
9) นายประสิทธิ ์      สุภชาติ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์              กรรมการ

10)              กรรมการ
11) กรรมการ
12) นายสุนทร          อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
13) นางปานทอง        ปญัญาเดช ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

เต็มตามศักยภาพและเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม  และสนับสนุนใหผู้้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

            ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้ก าหนดจัดงานแข่งขันศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ป ี2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ในวันที่ 22 - 23  กันยายน 2560

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 -----------------------------------------------

   เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการและศิลปหตัถกรรมนักเรียน ปกีารศึกษา 2560 

ความสามารถอย่างแทจ้ริงทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งภาคภมูิใจในความส าเร็จของตน สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์แหง่ที่ 1  และ 2   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  โรงยิมพลศึกษา สนามกีฬา 
อบจ.อุตรดิตถ์  และหอ้งประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   พร้อมทั้งคัดเลือกนักเรียน
ส่งเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที่ 67 ปกีารศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 15  ธันวาคม 
2560  ณ จังหวัดก าแพงเพชร  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ทกุคน  

ผู้อ านวยการกลุ่มทกุกลุ่มของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อ านวยการโรงเรียนทกุโรงเรียนในสังกัด



14) นางผกามาศ        อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
15) นางสุนันทา         รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
16) นางศิรินันท ์        ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
17) นายจ าเนียร        จันทะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
18) นางณัฐพัชร์         โรจน์ธนปญัญากุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
19) ว่าที่พันตรีสมชาย   อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ
20) นางสาวเสาวพิศ    อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21) นายค ารณ          จวนอาจ ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

             มหีน้าที ่   ใหค้ าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ปญัหาในการด าเนินงานจัดการแข่งขัน
แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

2. คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย
1) นายธีระยุทธ    ทาปกุ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2) นายวิเชียร   ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
3) นายเฉลิม    ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
4) นายยศพัทธ์    ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
5) นายเชษฐ์  ไทยปยิะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
6) นายนิรัติ     โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
7) ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ
8) นายสุนทร  อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
9) นางปานทอง  ปญัญาเดช ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

10) นางสุนันทา   รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
11) นางผกามาศ    อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12) นางศิรินันท ์    ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
13) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
14) นายค ารณ     จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที ่    พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขัน จัดท าประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการ  ท าหนังสือติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดท ารายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน   
เตรียมสถานที่   และสรุปผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการจัดการแขง่ขนัฯ   ประกอบด้วย
1) นายยศพัทธ์    ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2) นายเชษฐ์       ไทยปยิะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
3) ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ
4) นางผกามาศ    อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
5) นางศิรินันท ์    ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
6) นางสาวกรรณิกา  กาไหล่ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
7) นายอัครเดช     แก้วบญุมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
8) นายนพพร   ศิวานนท์ ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
9) นายอนุสรณ์  ผลสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

10) นายสายันต์     นุขศรี พนักงานธุรการ กรรมการ
11) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12) นายค ารณ     จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           มหีน้าที ่ เตรียมพิธีการเปดิการจัดการแข่งขัน ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  ท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานวางแผนการจัดตกแต่งเวท ี ล าดับขั้นตอนพิธีเปดิ ดนตรีและการแสดงของนักเรียน รวมถึงการร่วมพิธีเปดิ
การจัดแข่งขันฯ   

4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการจัดการแขง่ขนัฯ   ประกอบด้วย
1) นายทรงศักด์ิ       จิตรไพศาล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2) นายนิรัติ        โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
3) ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ
4) นายพันศักด์ิ    จิตรสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กรรมการ
5) นางศิรินันท ์      ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
6) นางแสงมณี        วีระวงษ์ พนักงานบริการ กรรมการ
7) นายวรรลพ        ชุ่มทอง พนักงานบริการ กรรมการ
8) นางรจนา  มั่นสวาทะไพบลูย์      ครูโรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก กรรมการ
9) นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วยอด      ครูโรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ

10) นายทรัพย์สิน  รักษา    ครูโรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
11) นายค ารณ        จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
12) นายเอกรินทร์     จันทรานนท์ พนักงานขับรถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13) นายจเร  จันทร์สว่าง               ช่างปนู ชั้น 4 โรงเรียนบา้นนาปา่คาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14) นายภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบลูย์     ธุรการ  โรงเรียนบา้นนาปา่คาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นางเรณู           บวัอ่อน แม่บา้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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          มหีน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่พิธีการเปดิการจัดการแข่งขัน ออกแบบการจัดตกแต่งเวท ี และจัดท าฉากประกอบ
เวทใีหส้วยงาม รวมถึงจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ ส าหรับผู้มาร่วมงานพิธีเปดิอย่างพร้อมเพรียง

5.  คณะกรรมการฝ่ายปฏคิมในพิธีเปิดการจัดการแขง่ขนัฯ   ประกอบด้วย
1) นางผกามาศ      อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2) นางสาวดอกไม้    จิ๋วปาน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
3) นางรุจิวัลย์        แพฟื้น นักวิชาการศึกษา กรรมการ
4) นางพิสมัย         สุขศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการ
5) นางสุพิชชา        คืนประคอง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
6) นางวิภาพร        กัมพลพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
7) นางจันทร์ธิรา     วงษ์วรรณา นักวิเคราะหน์โยบายและแผน กรรมการ
8) นางสาวสุพัตรา    ศิษย์ปู่ทรัพย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน กรรมการ
9) นางศิรินทร์นภา   แย้งจันทร์ นักวิชาการศึกษา กรรรมการ

10) นางสาวกานต์พิชชา  เรือนค า นกัทรัพยากรบคุคล กรรรมการ
11) นางภคัวิภา        วรรณสิม พนักงานการเงินและบญัชี กรรรมการ
12) นางศรีอัมพร       ทองอ่วม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ
13) นางเพ็ญศรี        เขียวเกษม   เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           มหีน้าที ่  ใหก้ารต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียติและผู้มาร่วมงานพิธีการเปดิการจัดการแข่งขัน บริการ
อาหารว่างและน้ าด่ืม รวมถึงดูแลผู้มาร่วมงานพิธีเปดินั่งเก้าอี้ในพิธีเปดิอย่างทั่วถึง
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6. คณะกรรมฝ่ายด าเนินการจัดการแขง่ขนั   ระดบัประถมศึกษา   ประกอบด้วย

1. นางศุภนาถ บญุกอแก้ว โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ บวัจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เลิศพิพัฒน์สกุล โรงเรียนวัดวังยาง กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี แขงามข า โรงเรียนบา้นปา่เซ่า กรรมการ
5. นางหทยัรัตน์  สาหร่าย โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง กรรมการ
6. นางรัตนา ทนุชน โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
7. นางปรินดา ผุยน้อย โรงเรียนบา้นน้ าหมีใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

1. นางอนุวัลย์ บญุเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา วรรณสวาท โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการ
3. นางวันดี เสาร์แดน โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางศศิวรรณ์ จันทร์อ าไพพงศ์ โรงเรียนวัดทา่ทอง ฯ กรรมการ
5. นางอัญชลี เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ
6. นายสุธี เอียมกล่ัน โรงเรียนบา้นทบัใหม่ กรรมการ
7. นางเสาวนีย์ ปานเกิด โรงเรียนบา้นกองโค กรรมการและเลขานุการ

1. นางอนุวัลย์ บญุเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปาณะจ านงศ์ โรงเรียนบา้นดินแดง กรรมการ
3. นางวันดี เสาร์แดน โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางสาวนวลกมล เพ๊ชรน่วม โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน กรรมการ
5. นางวิรัชดา มัชฌิมา โรงเรียนพงสะตือ กรรมการและเลขานุการ

1. นางปยินาถ น่วมทอง โรงเรียนปา่กล้วยวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางปราณี หนิจันทร์ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
3. นางอัจฉรา ออไอศูรย์ โรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ
4. นางตวงรัตน์ ต้ังฐานานุศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบา้นแก่ง ฯ กรรมการ
5. นางสมพร แก้วประสงค์ โรงเรียนวัดสิงหศ์รีสว่าง กรรมการและเลขานุการ

1. นางสุพัชรินทร์ เค้าโคน โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ถาดี โรงเรียนบา้นหว้ยทราย กรรมการ
3. นางพวงพยอม อินแตง โรงเรียนบา้นปากะพี้ กรรมการ
4. นางลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ
5. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัอ่านเอาเรือ่งตามแนว PISA ป.4-ป.6

6.1 ภาษาไทย
การแขง่ขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

การแขง่ขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

การแขง่ขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

การแขง่ขนัอ่านเอาเรือ่งตามแนว PISA ป.1-ป.3
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1. นางสุพัชรินทร์ เค้าโคน โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ถาดี โรงเรียนบา้นหว้ยทราย กรรมการ
3. นางนฤมล เรือนค า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นางลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ
5. นางกาญจนา อุสาหะกานนท์ โรงเรียนบา้นวังปรากฏ กรรมการและเลขานุการ

1. นางภมุรินทร์ จันทะคุน โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม ทองพงษ์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
3. นางจิตรา อาจศรี โรงเรียนบา้นทา่สัก กรรมการ
4. นางวารี วงษ์พิรา โรงเรียนวัดวังผักรุง กรรมการ
5. นางสาวทพิวรรณ อินทร์เทศ โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร โรงเรียนบา้นหนองกวาง ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม ทองพงษ์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
3. นางพรทพิย์ วงษ์ยิ้มใย โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ กรรมการ
4. นางวารี วงษ์พิรา โรงเรียนวัดวังผักรุง กรรมการ
5. นางสาวทพิวรรณ อินทร์เทศ โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวจิรพร กล่ินขจร โรงเรียนวัดคุ้งวารี ประธานกรรมการ
2. นางสาววรสสุคนธ์ ทรัพย์ศรี โรงเรียนบา้นฟากบงึ กรรมการ
3. นางวิรัชดา มัชฌิมา โรงเรียนพงสะตือฯ กรรมการ
4. นางก าไร ก่ าสุข โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมศักด์ิ ค าลือมี โรงเรียนวัดดอย ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิมล ปามิตร โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ไชยวงศ์ โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อินทร์ข า โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
5. นางน้ าทพิย์ มะโหรา โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมศักด์ิ ค าลือมี โรงเรียนวัดดอย ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิมล ปามิตร โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ไชยวงศ์ โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
4. นางดุษฎ ีกอบก า โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
5. นางน้ าทพิย์ มะโหรา โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัอ่านเอาเรือ่งตามแนว PISA ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเรยีงรอ้ยถ้อยความ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัเรยีงรอ้ยถ้อยความ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3

การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3
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1. นางประภาศรี สุขเงิน โรงเรียนบา้นวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเดช เกตุสุวรรณ โรงเรียนวัดพญาปนัแดน กรรมการ
3. นางกาญจนา ถนอมวงษ์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการ
4. นางคมดาว โสดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสาวนันทยิา วิเทศน์ โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวรุ่งรดา พดุงณธีกุล โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วงค์ยิ้มใย โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการ
3. นางสุภอิร ใจวงษ์ โรงเรียนบา้นวังดิน กรรมการ
4. นายธวัช สุขวิทย์ โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เกิดยิ้ม โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสายพิน เพ็งเปล่ียน โรงเรียนแหลมถ่อนสามัคคี กรรมการ
4. นางพรธนา มุ้งจาย โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวสาวิตตรี บญุยพันธ์ โรงเรียนบา้นน้ าอ่าง ฯ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสุภารัตน์ อินดวง โรงเรียนบา้นแพะ ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ตาพา โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางพเยาว์ บญุแสนขัน โรงเรียนบา้นบอ่พระ กรรมการ
4. นางเฉลียว ทองสุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม กรรมการ
5. นางพรรณพิมล มีแก้วเกม โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการและเลขานุการ

1. นางสุภารัตน์ อินดวง โรงเรียนบา้นแพะ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ จาดเอี่ยม โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
3. นางก าไร กรแก้ว โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
4. นางเฉลียว ทองสุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม กรรมการ
5. นางสาวหรรษา ภมูิประเทศ โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวสายฝน เกิดเจริญ โรงเรียนบา้นแพะ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาวีร์ วุฒิ โรงเรียนพิชัย กรรมการ
3. นางสาวนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ กรรมการ
4. นางสาวชนากานต์ จาดเอี่ยม โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
5. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัตอ่ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ป.4-ป.6

การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรค์วรรณคดไีทย ป.1-ป.3

การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรค์วรรณคดไีทย ป.4-ป.6

การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรค์วรรณคดไีทย ม.1-ม.3

การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม ่กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6

การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม ่กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3
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1. นางสาวพิชชาวีร์ วุฒิ โรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาหร่าย เกิดสา โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
3. นางจรัสล าไพ พงศ์พงัน โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวชนาภา ไวพยาบาล โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ
5. นายสุพจน์ แก้วมูล โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการและเลขานุการ

1. นายณัฐเชวง รักพงษ์ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายฉลวย มีแก้วแกม โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ
3. นายบรรยงค์ ภมูิอรัญ โรงเรียนนานกกก กรรมการ
4. นางศิริกัญญา สุวรรณประภา โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ปนัต๊ะ โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการ
6. นางจันทนา แก้วเปี้ย โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมชาย รอดเกล้ียง โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ประธานกรรมการ
2. นายวีระ แก้วทอง โรงเรียนวัดหอ้งสูง กรรมการ
3. นายพัชรินทร์ ช านาญ โรงเรียนหนองกลาย กรรมการ
4. นายโสภ ีเกิดผล โรงเรียนบา้นวังปรากฎ กรรมการ
5. นางสุดาพร ภวภตูานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมชาย รอดเกล้ียง โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ประธานกรรมการ
2. นายธนวิทย์ พุ่มจีน โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง กรรมการ
3. นางสาววัชรี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนร้องประดู่ กรรมการ
4. นางสาวทศันีย์ กาดีวงค์ โรงเรียนบา้นน้ าอ่างฯ กรรมการและเลขานุการ

1. นางภาวิไล ผ่องใส โรงเรียนวัดวังยาง ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทอง โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
3. นายอโนทยั สนประเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์ โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางดวงใจ ภู่เกาะ โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

1. นางภาวิไล ผ่องใส โรงเรียนวัดวังยาง ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทอง โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
3. นายอโนทยั สนประเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์ โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางดวงใจ ภู่เกาะ โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร ์ป.4-ป.6

การแขง่ขนัอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร ์ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทสรา้งทฤษฎหีรอืค าอธิบายทางคณิตศาสตร ์ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทสรา้งทฤษฎหีรอืค าอธิบายทางคณิตศาสตร ์ม.1-ม.3

การแขง่ขนัตอ่ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.1-ม.3

6.2 คณิตศาสตร์
การแขง่ขนัอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร ์ป.1-ป.3
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1. นางภาวิไล ผ่องใส โรงเรียนวัดวังยาง ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทอง โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
3. นายอโนทยั สนประเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์ โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางดวงใจ ภู่เกาะ โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

1. นางภาวิไล ผ่องใส โรงเรียนวัดวังยาง ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทอง โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
3. นายอโนทยั สนประเทศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์ โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางดวงใจ ภู่เกาะ โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

1. นายอกนิษฐ์ ข าวีระ โรงเรียนบา้นช าสอง ประธานกรรมการ
2. นายบ ารุงศักด์ิ ปานเอี่ยม โรงเรียนไร่อ้อย กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จินดาทา โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
4. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสาวเมย์ แปน้เพ็ชร โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายอกนิษฐ์ ข าวีระ โรงเรียนบา้นช าสอง ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด คงพูล โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
3. นายบ ารุงศักด์ิ ปานเอี่ยม โรงเรียนไร่อ้อย กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จินดาทา โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
5. นางสุฐิพร สอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสิงหา บญุเอี่ยม โรงเรียนวัดคุ้งยาง ประธานกรรมการ
2. นางพฤษภา ปาลาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3. นางพิณนภทัร แก้วเปี้ย โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
4. นายสุพจน์ แก้วมูล โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการ
5. นางอัญชลี คันทรง โรงเรียนวัดดอยแก้ว กรรมการ
6. นางดวงใจ ภู่เกาะ โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ
7. นายพัชรี ปญัชะนะ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัสรา้งสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-ม.3

การแขง่ขนัคิดเลขเรว็ ป.1-ป.3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบูรณาการความรูใ้นคณิตศาสตรไ์ปประยุกตใ์ช ้ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบูรณาการความรูใ้นคณิตศาสตรไ์ปประยุกตใ์ช ้ม.1-ม.3

การแขง่ขนัสรา้งสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP ป.4-ป.6
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1. นายศุภชัย สิงหโ์ต โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน ประธานกรรมการ
2. นางประเมิน ค าเพ็ง โรงเรียนบา้นเหล่าปา่สา รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภู่เกาะ โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง กรรมการ
4. นางพิณนภสั ตลอดพงษ์ โรงเรียนวัดวังกะพี้ กรรมการ
5. นางยุพินศรี เทยีมเพ็ง โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
6. นายสุมินทร์ ระโส โรงเรียนบา้นวังสะโม กรรมการ
7. นางสาวจรุงพร จินดาบตุร โรงเรียนนานกกก กรรมการ
8. นางสมคิด คงพูล โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการและเลขานุการ

1. นายศุภชัย สิงหโ์ต โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ภู่เกาะ โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง รองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ อ่อนอุระ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการ
4. นางสาวจรุงพร จินดาบตุร โรงเรียนนานกกก กรรมการ
5. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิรา โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) กรรมการ
6. นางชุรีพร ร้านกันทา โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการ
7. นางสาวเมย์ แปน้เพ็ชร โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวอัญชลี จันจัด โรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มาติดต่อ โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
3. นายกฤษฎ ีคงจันทร์ โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวอัญชลี จันจัด โรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มาติดต่อ โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
3. นายกฤษฎ ีคงจันทร์ โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวอัญชลี จันจัด โรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักด์ิ สายกระจ่าง โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ
4. นางสาวทภิาวรรณ แก้วใจปา โรงเรียนสวนหลวงสาธิต กรรมการ
5. นางสาวบณุณตา วาริสสอน โรงเรียนบา้นนาอิซาง กรรมการ
6. นางพรรณราย รอดเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวอัญชลี จันจัด โรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้ว โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
3. นางสาวพายุ ใจหล้า โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ
4. นายสันต์ชัย บญุเล้ียง โรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการ
5. นางนุชนารถ เกิดยิ้ม โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร ์(เอแมท็) ม.1-ม.3

การแขง่ขนัซูโดกุ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัซูโดกุ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัคิดเลขเรว็ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัคิดเลขเรว็ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร ์(เอแมท็) ป.1-ป.6
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1. นายประภาส แดงโชติ โรงเรียนพิชัยดาบหกั 1 ประธานกรรมการ
2. นางบริุนทรา เกสร โรงเรียนปา่กะพี้ กรรมการ
3. นางวันวิสาข์ สาดสี โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายอ านวย ค าศรี โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
5. นางสาวคริษฐา ดอกรัก โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
6. นางกัณทมิา เล้ียงวงษ์ โรงเรียนบา้นหลักร้อย กรรมการและเลขานุการ

1. นายกมลพันธุ ์เพ็งปาน โรงเรียนวัดหอ้งสูง ประธานกรรมการ
2. นายธีรภทัร บญุพิมพ์ โรงเรียนนาอิซาง กรรมการ
3. นายอภวิิชญ์ ศรีจันทร์ทบั โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
4. นางสาวดุษฎ ีทองเพ็ชร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา5 กรรมการ
5. นางลัคณา เรืองศิรรักษ์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

1. นายทวีสิน เหล่ียมสมบติั โรงเรียนวัดศรีธาราม ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด กอบก า โรงเรียนบา้นทา่สัก กรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ เขียวพิยะ โรงเรียนบา้นไชยมงคล กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ อยู่บาง โรงเรียนบา้นหนองหนิ กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสนจันทร์ต๊ะ โรงเรียนนานกกก กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมชาย โตล าดับ โรงเรียนบา้นนายาง ประธานกรรมการ
2. นายเกื้อกูล ไวเปยี โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ
3. นายพิศาล อักษร โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
4. นายวสุพล ม่วงเล็ก โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน กรรมการ
5. นางสาวปวิชญ์ตรา ยิ้มมี โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ กรรมการและเลขานุการ

1. นายพิทกัษ์ ปิ่นรัตน์ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา เนตรซัง โรงเรียนชุมชนบา้นแก่งฯ กรรมการ
3. นางรัชฎาวรรณ ไชยทองศรี โรงเรียนวัดพญาปนัแดน กรรมการ
4. นางนภสันันท ์ภู่ระย้า โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายพิทกัษ์ ปิ่นรัตน์ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา เนตรซัง โรงเรียนชุมชนบา้นแก่งฯ กรรมการ
3. นางวิไล แสงเทยีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นางนภสันันท ์ภู่ระย้า โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร ์ป.4-ป.6

การแขง่ขนัอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร ์ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ม.1-ม.3

6.3 วิทยาศาสตร์
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1. นายวิษณุ แสงรัศมี โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวภทัราปวีณ์ ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
3. นางสมหมาย ทารัตน์ โรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางสุธาสินี รักเส็ง โรงเรียนวัดวังผักรุง กรรมการ
5. นายฉัตรชัย เพ็ชร์ช้าง โรงเรียนปา่กล้วยเสริมวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายจตุรงค์ บญุเสือ โรงเรียนบา้นปากคลอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวภทัราปวีณ์ ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
3. นางสมหมาย ทารัตน์ โรงเรียนวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางสุธาสินี รักเส็ง โรงเรียนวัดวังผักรุง กรรมการ
5. นายฉัตรชัย เพ็ชร์ช้าง โรงเรียนปา่กล้วยเสริมวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ โรงเรียนราษฎร์อ านวย ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สมศักด์ิ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา กรรมการ
3. นายธีระยุทธ คงแสงธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
4. นางจรรยาลักษณ์ ทกีว้าง โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ
5. นายพิษณุ จันทร์ยวง โรงเรียนมิตรภาพที3่9 กรรมการ
6. นางสาวชนัญญา กับหลวง โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

1. นายดิเรก สวัสดี โรงเรียนบา้นดารา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นดี โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
3. นายประสูตร คล้ายกัน โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา กรรมการ
4. นางฉลาด สังเวียนวงศ์ โรงเรียนวัดดอนสัก กรรมการ
5. นางวลินดา วงษ์แก้ว โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
6. นางอรวรรณ พาทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายพยนต์ เงินเมือง โรงเรียนบา้นโรงหม้อ ฯ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ แย้มชื่น โรงเรียนบา้นทา่มะปราง กรรมการ
3. นางสาวสมเพชร เรียนหม่อม โรงเรียนบา้นน้ าไคร้ กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ฑีฆากุล โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการ
5. นางสาววรรณภา วัชรพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นไกล ประเภทระยะทางอัตรารอ่น ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร(์Science Show) ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science Show) ม.1-ม.3

การประกวดผลงานสิ่งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นแบบเดนิตาม ป.1-ป.3
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1. นายพยนต์ เงินเมือง โรงเรียนบา้นโรงหม้อ ฯ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ แย้มร่ืน โรงเรียนบา้นทา่มะปราง กรรมการ
3. นายอภเิดช แสงแก้ว โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
4. นางสาวทกัษพร กิ่งจันทร์ โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการ
5. นางอ าภา มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
6. นางสาววิมลา ดีแท้ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมชาย รอดเกล้ียง โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เกิดแปน้ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ
3. นายแสนศักด์ิ ด่านสวัสด์ิ โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
4. นายรัตนพล ผิวผ่อง โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางสาวอ าพร ศิริกันทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
6. นางสิริกุล ร าสัจจา โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมชาย รอดเกล้ียง โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิฬา ศิริกุล โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
3. นายกิตติ เขื่อนแก้ว โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
4. นายนพดล สารี โรงเรียนบา้นเหล่าปา่สา กรรมการ
5. นายจักรเพ็ชร เส็งชา โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการและเลขานุการ

1. นางนิรชา พันธุพัฒน์ โรงเรียนบา้นซ่านสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายสุรธีร์ แสงจันทร์ โรงเรียนบา้นวังสะโม กรรมการ
3. นายจิตร ด าทองดี โรงเรียนบา้นแหลมถ่อนสามัคคี กรรมการ
4. นางพรทพิย์ หาญวัฒนา โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการ
5. นางดวงเนตร แขงามข า โรงเรียนบา้นปา่เซ่า กรรมการ
6. นางดวงพร ฉวีชัย โรงเรียนบา้นน้ าอ่าง ฯ กรรมการและเลขานุการ

1. นายอุดม รัตนสังข์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เภารอด โรงเรียนบา้นดารา กรรมการ
3. นางจิตรา ทนันิเทศ โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
4. นางปราณี แจ่มใส โรงเรียนวัดหอ้งสูง กรรมการ
5. นางศรีวิไล เจียงวรีวงศ์ โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการและเลขานุการ

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

การแขง่ขนัเครือ่งรอ่น ประเภทรอ่นนาน ป.4-ป.6

การแขง่ขนัเครือ่งบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเครือ่งบินพลังยาง ประเภทสามมติ ิ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

6.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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1. นายประหยัด มีมา โรงเรียนวัดพระฝาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราวัลย์ คล้ายปิ่น โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ร่าเริง โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
4. นางเอมอร อ่อนวัง โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
5. นางภทัรวดี เกตุเมฆ โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการและเลขานุการ

1. นายกิตตินัน แก้วพันยู โรงเรียนวัดวังหมู ประธานกรรมการ
2. นางเนตรดาว กรกนก โรงเรียนบา้นดอนโพ กรรมการ
3. นางพวงรัตน์ อยู่จ านง โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการ
4. นางสวรรค์ กองแก้ว โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ อยู่จ านง โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการและเลขานุการ

1. นายกิตตินันท ์แก้วพันยู โรงเรียนวัดวังหมู ประธานกรรมการ
2. นางเนตรดาว กรกนก โรงเรียนบา้นดอนโพ กรรมการ
3. นางพวงรัตน์ อยู่จ านง โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการ
4. นางสวรรค์ กองแก้ว โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ อยู่จ านง โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการและเลขานุการ

1. นายปรีชา สิงหอ์รุณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ประธานกรรมการ
2. นางพรทพิย์ หาญวัฒนา โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการ
3. นางจุฑามาศ รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ

1. นายสรวัชร์ เทพกฤช โรงเรียนคลองนาพง ประธานกรรมการ
2. นายรักทพิงษ์ วงค์ศิริ โรงเรียนพงสะตือฯ กรรมการ
3. นางสายฝน อุปหล้า โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการ
4. นายสมบรูณ์ เผือกไชย โรงเรียนบา้นซ่านสามัคคี กรรมการ
5. นางสาวก าไลทพิย์ จูเจียม โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการและเลขานุการ

1. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ โรงเรียนบา้นบงึพาดฯ ประธานกรรมการ
2. นางจันจีฬา จวนอาจ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการ
3. นายโสภณ พงษ์วุฒิศักด์ิ โรงเรียนวัดบา้นใหม่ กรรมการ
4. นางชญานิฐย์ กาใจตรง โรงเรียนบา้นนาอินวิทยาคม กรรมการ
5. นางนิฤมล ดาสี โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.1-ป.6

การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.3

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
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1. นายวิชชา เที่ยงจันทร์ โรงเรียนบา้นไชยมงคล ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ มีผลกิจ โรงเรียนบา้นปา่กะพี้ กรรมการ
3. นายธนธัช บญุคุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นางมยุรี คงนุ่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
5. นางสาวนฤภร รัตนสมบรูณ์ โรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการและเลขานุการ

1. นายมนตรี รักนิยม โรงเรียนราฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษาวดี อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางสาวสารี อินอิว โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
4. นางละมัย บทไธสง โรงเรียนบา้นเด่นด่าน กรรมการ
5. นางวันทนา วงษ์เดช โรงเรียนวัดใหม่ กรรมการและเลขานุการ

1. นายศักดา แปน้ไทย โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา อยู่แจ่ม โรงเรียนสามัคยาราม กรรมการ
3. นางก าไร ก่ าสุข โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
4. นางยุวเรศ มูลมา โรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ
5. นางสมหมาย เทพคุณ โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

1. นายวิโรจน์ ปลิกแสง โรงเรียนชุมชนบา้นดง ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ปานสมบติั โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการ
3. นายอานนท ์หมายแก้ว โรงเรียนบา้นคลองละมุง กรรมการ
4. นางเกษรเพชร ผาปาน โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ
5. นางจมาพร โตล าดับ โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายบญุชู นมเนย โรงเรียนบา้นฟากบงึ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท ์หน่อแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ
3. นางจินดา วงษ์พิรา โรงเรียนบา้นทา่สัก กรรมการ
4. นายคชา มุขดี โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการและเลขานุการ

1. นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง โรงเรียนบา้นเหล่า ประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ ยะเขตต์กรณ์ โรงเรียนบา้นทา่ช้าง กรรมการ
3. นางล าเนาว์ ทองใหญ่ โรงเรียนบา้นหาดเสือเต้น กรรมการ
4. นางศิรินภา บญุอินเขียว โรงเรียนบา้นดอนโพ กรรมการ
5. นายประสิทธิ ล้านเชียง โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน กรรมการและเลขานุการ

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
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1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี นาคะพงษ์ โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
3. นางจุรีย์ ชัยวงศ์ โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
4. นางร าพึง อ่อนอุระ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการ
5. นางพัชรี ชูช่วย โรงเรียนบา้นนาอิซาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุรินทร์ เนียมแก้ว โรงเรียนด่านแม่ค ามัน ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง กาญจนโกมล โรงเรียนบา้นบอ่พระ กรรมการ
3. นางวิลาลี เมืองศรี โรงเรียนหนองกลาย กรรมการ
4. นางกฤษดา ก าปนาท โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางบปุผา  ค าน้อย โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุรินทร์ เนียมแก้ว โรงเรียนด่านแม่ค ามัน ประธานกรรมการ
2. นางวิลาลี เมืองศรี โรงเรียนหนองกลาย กรรมการ
3. นางกฤษดา ก าปนาท โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
4. นางบปุผา  ค าน้อย โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายพงษ์ศักด์ิ สังข์มูล โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง มาศรี โรงเรียนบา้นหลักร้อย กรรมการ
3. นายสี อ่วมแจง โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
4. นางดอกไม้ ค าแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นายพิษณุ ทองพืช โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการและเลขานุการ

1. นายเสวก มูลเขียน โรงเรียนบา้นหวัหาด ประธานกรรมการ
2. นายชานนท ์กิ่งพวง โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
3. นางจรอนรัตน์ พุฒโต โรงเรียนบา้นน้ าไคร้ กรรมการ
4. นางสาวทศิากร สิริคุณาลัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นายวันทนา อู่ทรัพย์ โรงเรียนบา้นหาดเสือเต้น กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัแอโรบิก ม.1-ม.3

การประกวดสวดมนตแ์ปลไทย ป.1-ม.3

การประกวดสวดมนตแ์ปลอังกฤษ ม.1-ม.3

6.5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแขง่ขนัแอโรบิก ป.1-ป.6

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
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1. นางสาวรุ่งฤทยั ทองเณร โรงเรียนบา้นผักขวง ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายกวี พุฒโต โรงเรียนพิชัยดาบหกั 1 กรรมการ
4. นางณัฏฐิกา พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี กรรมการ
5. นายสมเดช ทองแดง โรงเรียนบา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 กรรมการ
6. นายขวัญชัย หุ่นล าภู โรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวรุ่งฤทยั ทองเณร โรงเรียนบา้นผักขวง ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐิกา พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี กรรมการ
3. นายขวัญชัย หุ่นล าภู โรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการ
4. นายกวี พุฒโต โรงเรียนพิชัยดาบหกั 1 กรรมการ
5. นายสมเดช ทองแดง โรงเรียนบา้นโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 กรรมการ
6. นางกนกวรรณ เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นางรัชดา อ่อนแพง โรงเรียนบา้นทา่เด่ือ ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ทฆีาวงค์ โรงเรียนแหลมถ่อนสามัคคี กรรมการ
3. นางสมบติั ทายิดา โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
4. นายชวลิต แก่งอินทร์ โรงเรียนหมู่ส่ีพัฒนา กรรมการ
5. นายพิชัย เถลิงศัก โรงเรียนบา้นหวัค่าย กรรมการและเลขานุการ

1. นายเอกวิทย์ นาคหอม โรงเรียนวัดวังผักรุง ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย เถลิงศก โรงเรียนบา้นหวัค่าย กรรมการ
3. นางกชกร ใสแจ่ม โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นางปวีณา กุลสิทธิ์ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการ
5. นายสมคิด แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
6. นางวันทนา เกิดมั่น โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายเอกวิทย์ นาคหอม โรงเรียนวัดวังผักรุง ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย เถลิงศก โรงเรียนบา้นหวัค่าย กรรมการ
3. นางกชกร ใสแจ่ม โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นางปวีณา กุลสิทธิ์ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที2่14 กรรมการ
5. นางวันทนา เกิดมั่น โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการและเลขานุการ

6.6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแขง่ขนัศิลป์สรา้งสรรค์ ป.1-ป.3

การแขง่ขนัศิลป์สรา้งสรรค์ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัศิลปสรา้งสรรค์ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
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1. นายวรากรณ์ วังแก้ว โรงเรียนบา้นหาดเสือเต้น ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ พิมลประเสริฐสุข โรงเรียนบา้นดงช้างดี กรรมการ
3. นายภานุสิทธิ ์มหานิล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นายสุนันท ์ควรคิด โรงเรียนพิชัยดาบหกั 1 กรรมการ
5. นางสาวกมลทพิย์ นุ่มโฉม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
6. นายบ ารุง ทารัตน์ โรงเรียนบา้นวังแดง (หมู่สองสามัคคี) กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมพร วัลลิยะเมธี โรงเรียนบา้นหาดสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี บวัสด โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการ
3. นายสมพร สุวรรณประภา โรงเรียนบา้นปา่กะพี้ กรรมการ
4. นายสมบรูณ์ อินใจ โรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ
5. นางสมใจ สุริยวงค์ โรงเรียนบา้นไชยมงคล กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมพร วัลลิยะเมธี โรงเรียนบา้นหาดสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี บวัสด โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการ
3. นายสมพร สุวรรณประภา โรงเรียนบา้นปา่กะพี้ กรรมการ
4. นายสมบรูณ์ อินใจ โรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ
5. นางสมใจ สุริยวงค์ โรงเรียนบา้นไชยมงคล กรรมการและเลขานุการ

1. นายขวัญธิชล บญุกาวิน โรงเรียนบา้นปางวุน้ ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บตุรแก้ว โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ กรรมการ
3. นางสาวปยินุช เณรรอด โรงเรียนวัดพญาปนัแดน กรรมการ
4. นายสมชาย สาขา โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
5. นางน้ าค้าง คลังกรณ์ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. สิบเอกบญุแล บางจับ โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง ประธานกรรมการ
2. นางอุษา มณีกลัด โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน กรรมการ
3. นางอัจฉราพรรณ รัตนสากล โรงเรียนบา้นผักขวง กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุข โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
5. นางเพ็ญวิภา ชุ่มจัทร์จิรา โรงเรียนวัดวังกระพี(้วิเชียรประชานุกูล) กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุฑณ ดวงตาน้อย โรงเรียนบา้นเด่นด่าน ประธานกรรมการ
2. นายสืบ ดีณรงค์ โรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ
3. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์ โรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯ กรรมการ
4. นางสาวอัมพร นาพันธ์ โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการ
5. นายปยิะศักด์ิ ชูช่วย โรงเรียนบา้นหลักร้อย กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการเขยีนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการสรา้งสรรค์ภาพดว้ยการปะตดิ ป.1-ป.3
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1. นายศักดา แปน้ไทย โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จอมภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการ
3. นายอภรัิกษ์ สุรสอน โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ
4. นายอิทธิพล ศรีจันทร์ทบั โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ
5. นางโชษิตา หล่ าทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
6. นางสาวปยินุช เณรรอด โรงเรียนวัดพญาปนัแดน กรรมการและเลขานุการ

1. นายศักดา แปน้ไทย โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จอมภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการ
3. นายอภรัิกษ์ สุรสอน โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ
4. นายอิทธิพล ศรีจันทร์ทบั โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ
5. นางสาวปยินุช เณรรอด โรงเรียนวัดพญาปนัแดน กรรมการและเลขานุการ

1. นายสิงหา บญุเอี่ยม โรงเรียนวัดผาจักร ประธานกรรมการ
2. นายสถิต จิตต์มั่น โรงเรียนวัดช่องลม กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กล้ิงตา โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการ
4. นายเสน่ห ์อยู่สุข โรงเรียนบา้นวังปรากฏ กรรมการและเลขานุการ

1. นายนเรศ เภารอด โรงเรียนชุมชนบา้นแก่ง ฯ ประธานกรรมการ
2. นางกรวิการ์ ไชยทพิย์ โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสายหยุด โตรัตน์ โรงเรียนบา้นหาดทบัยา กรรมการ
4. นางโชษิตา หล่ าทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง กรรมการและเลขานุการ

1. นายอุเทน แก้วทิ โรงเรียนบา้นหาดง้ิว ประธานกรรมการ
2. นางค ามูล นวลแก้ว โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการ
3. นายประวิณ แก้วอุดรศรี โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ แกล้วกสิกรรม โรงเรียนบา้นหวัดุม กรรมการ
5. นายทรัพย์สิน รักษา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายอุเทน แก้วทิ โรงเรียนบา้นหาดง้ิว ประธานกรรมการ
2. นางค ามูล นวลแก้ว โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการ
3. นายประวิณ แก้วอุดรศรี โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ แกล้วกสิกรรม โรงเรียนบา้นหวัดุม กรรมการ
5. นายอภรัิกษ์ สุรสอน โรงเรียนบา้นหาดง้ิว กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการสรา้งสรรค์ภาพดว้ยการปะตดิ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการสรา้งภาพดว้ยการปะตดิ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

การแขง่ขนัประตมิากรรม ป.1-ป.3

การแขง่ขนัประตมิากรรม ป.4-ป.6

การแขง่ขนัประตมิากรรม ม.1-ม.3
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1. นายประยงค์ ร่ืนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายอักฤทธิ ์ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นายเรณู สุวะ โรงเรียนบา้นคลองละวาน กรรมการและเลขานุการ

1. นายประยงค์ ร่ืนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางเรณู สุวะ โรงเรียนบา้นคลองละวาน กรรมการและเลขานุการ

1. นายประยงค์ ร่ืนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายเรณู สุวะ โรงเรียนบา้นคลองละวาน กรรมการและเลขานุการ

1. นายประยงค์ ร่ืนรณงค์ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายประยงค์ ร่ืนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายเรณู สุวะ โรงเรียนบา้นคลองละวาน กรรมการและเลขานุการ

1. นายประยงค์ ร่ืนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญวดี แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิท์อง โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิท์อง โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัเดี่ยวซอดว้ง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวซอดว้ง ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

6.7 ศิลปะ-ดนตรี
การแขง่ขนัเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6



21

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิท์อง โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิท์อง โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิท์อง โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิท์อง โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายบญัชา ศรชัย มหาวิทยาราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายสายพิน พูลจ่าง โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
3. นายอักฤทธิ ์ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายบญัชา ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายสายพิน พูลจ่าง โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
3. นายอักฤทธิ ์ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายบญัชา ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายสายพิน พูลจ่าง โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
3. นายอักฤทธิ ์ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายประยงค์ ร่ืนรณงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นายบญัชา ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทย ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวขมิ ๗ หย่อง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัวงปี่พาทย์ไมแ้ขง็เครือ่งคู่ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเดี่ยวจะเข ้ป.1-ป.6
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1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายประยงค์ ร่ืนรณงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นายบญัชา ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.อ านาจ บญุอนนท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายประยงค์ ร่ืนรณงค์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นายบญัชา ศรชัย มหาวิทยาราชภฏัอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมยศ เนาว์กระจ่าง โรงเรียนบา้นโคนพิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบญุ โรงเรียนดนตรีไทยมาร์ท กรรมการ
4. นายธรรมศิลฐ์ สุขธรรมศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายชวน ตันแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางนัฐยาน์ ชัยวรรณธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายชวน ตันแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายเทวินทร์ สอนเพ็ง โรงเรียนหมู่หา้สามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์ โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
3. นางประไพ ยาวไทยสงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นางประจวบ อยู่นิ่ม โรงเรียนบา้นซ่านสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

1. นายอดุลย์ อู่ตุ้ม โรงเรียนวัดบา้นเกาะ ประธานกรรมการ
2. นายไพบลูย์ โล่หพ์านิช โรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ
3. นายวริศ ทา้วกัญญา โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ ประธานกรรมการ
2. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนบา้นเหล่าปา่สา กรรมการ
3. นายไพบลูย์ โล่ย์พานิช โรงเรียนวัดบา้นใหม่ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัวงอังกะลุง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัวงอังกะลุง ม.1-ม.3

การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัวงดนตรลีูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
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1. นายอดุลย์ อู่ตุ้ม โรงเรียนวัดบา้นเกาะ ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ทศิอาจ โรงเรียนบา้นนาปา่คาย กรรมการ
3. นายวริศ ทา้วกัญญา โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายกิตติ เขื่อนแก้ว โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุรินทร์ เนียมแก้ว โรงเรียนด่านแม่ค ามัน ประธานกรรมการ
2. นายพัชรีวรรณ ยะเขตต์กรณ์ โรงเรียนบา้นนาปา่คาย กรรมการ
3. นางอรวรรณ ศรีสมบรูณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายเทยีนชัย ล้ิมสกุล โรงเรียนบา้นดอนโพ ประธานกรรมการ
2. นายธนะกิจ ทพิยศ โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้ว โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายอกนิษฐ์ ข าวีระ โรงเรียนบา้นช าสอง ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พรมวังขวา โรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ
3. นายประทปี พัดจันทร์หอม โรงเรียนนาอินวิทยา กรรมการ
4. นายอนุชา ตาแก้ว โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายเทยีนชัย ล้ิมสกุล โรงเรียนบา้นดอนโพ ประธานกรรมการ
2. นายธนะกิจ ทพิยศ โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้ว โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.บญุลอย จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

2. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง กรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบญุ โรงเรียนดนตรีไทยมาร์ท กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.บญุลอย จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์์

2. นายธรรมศิลฐ์ สุขธรรมศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบญุ โรงเรียนดนตรีไทยมาร์ท กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.บญุลอย จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

2. นายธรรมศิษย์ สุขธรรมศิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง กรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบญุ โรงเรียนดนตรีไทยมาร์ท กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
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1. ดร.บญุลอย จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์์

2. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบญุ โรงเรียนดนตรีไทยมาร์ท กรรมการและเลขานุการ

1. นายอกนิษฐ์ ข าวีระ โรงเรียนบา้นช าสอง ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
3. นายมนัส อัครเดโช โรงเรียนบา้นคลองกะพั้ว กรรมการ
4. นางสายฝน มีทรัพย์ โรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมศักด์ิ เสือน้อย โรงเรียนวัดดอนสัก ประธานกรรมการ
2. นางนิทรา หน่ายแก้ว โรงเรียนบา้นคลองละมุง กรรมการ
3. นายสกลกริต วรรณสวาท โรงเรียนบา้นแหลมถ่อน กรรมการและเลขานุการ

1. นายอกนิษฐ์ ข าวีระ โรงเรียนบา้นช าสอง ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
3. นายการชัย ประสิทธิไ์ทย โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการและเลขานุการ

1. นายบญุเรือง กันกรด โรงเรียนบา้นข่อยสูง ประธานกรรมการ
2. นายบ ารุงศักด์ิ ปานเอี่ยม โรงเรียนไร่อ้อย กรรมการ
3. นางอัญชลี นามโชติ โรงเรียนบา้นแหลมถ่อน กรรมการและเลขานุการ

1. ดร.บญุลอย จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์์

2. นายธรรมศิษย์ สุขธรรมศิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง กรรมการ
3. นายนคเรศ เดชบญุ โรงเรียนดนตรีไทยมาร์ท กรรมการและเลขานุการ

1. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิจฐมญศ์ ลิมปนารมย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3. นางจิตราพร เอี่ยมสกุล โรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ
4. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

การประกวดขบัขานประสานเสียง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

6.8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
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1. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิจฐมญศ์ ลิมปนารมย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3. นางจิตราพร เอี่ยมสกุล โรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง โรงเรียนบา้นขอม กรรมการ
5. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิจฐมญศ์ ลิมปนารมย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3. นางจิตราพร เอี่ยมสกุล โรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ
4. นางเตือนใจ ชาลีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิจฐมญศ์ ลิมปนารมย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ศักด์ิพงค์สิงห์ โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) กรรมการ
4. นางปรัชวนา เพ็งสิน โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง โรงเรียนบา้นขอม กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวพิชราพร มีปิ่น โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ ประธานกรรมการ
2. นางชม ศักด์ิศิริ โรงเรียนบา้นน้ าหมีใหญ่ กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง โรงเรียนบา้นขอม กรรมการ
4. นางพิมพิดา มาปุ้ง โรงเรียนนานกกก กรรมการและเลขานุการ

1. นางอ านวยพร โปร่งใจ โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุนทร ทั่งมั่งมี โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
4. นางสาวพัทธินันทณั์ชชา พุฒหมื่น โรงเรียนบา้นหวัค่าย กรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี โรงเรียนบา้นหว้ยทราย กรรมการและเลขานุการ

1. นางอ านวยพร โปร่งใจ โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุนทร ทั่งมั่งมี โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
4. นางสาวพัทธินันทณั์ชชา พุฒหมื่น โรงเรียนบา้นหวัค่าย กรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ เฟื่องมณี โรงเรียนบา้นหว้ยทราย กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยสรา้งสรรค์ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการแสดงตลก ป.1-ม.3

การแขง่ขนัมายากล ป.1-ม.3

การแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6

การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
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1. นางวิไล ล าอิน โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สังทรัพย์ โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการ
3. Miss Holly Johnsen โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
4. นางสาวพรรณี คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสมใจ ยาปา่คาย โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
6. นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์ โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ นาคมูล โรงเรียนบา้นคลองกะพั้ว กรรมการและเลขานุการ

1. นางวิไล ล าอิน โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สังทรัพย์ โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการ
3. Miss Holly Johnsen โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
4. นางสาวพรรณี คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสมใจ ยาปา่คาย โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
6. นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์ โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ นาคมูล โรงเรียนบา้นคลองกะพั้ว กรรมการและเลขานุการ

1. นางวิไล ล าอิน โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สังทรัพย์ โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม กรรมการ
3. Miss Holly Johnsen โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
4. นางสาวพรรณี คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสมใจ ยาปา่คาย โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
6. นางณัฏฐา ทรัพย์สังข์ โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ นาคมูล โรงเรียนบา้นคลองกะพั้ว กรรมการและเลขานุการ

1. นางฉวีวรรณ สิงหส์ถิตย์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรี โรงเรียนบา้นเหล่าปา่สา กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กล้ิงตา โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการ
4. นางนิมมา อ่ ากริม โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. Mr.Marcus Mt Castle โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการและเลขานุการ

1. นางฉวีวรรณ สิงหส์ถิตย์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรี โรงเรียนบา้นเหล่าปา่สา กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กล้ิงตา โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการ
4. นางนิมมา อ่ ากริม โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. Mr.Marcus Mt Castle โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

6.9 ภาษาตา่งประเทศ
การแขง่ขนัพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

การแขง่ขนัพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

การแขง่ขนัพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

การแขง่ขนัเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
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1. นางนิจสิริ สิทธิยศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต ประธานกรรมการ
2. Miss Abbey Weiler โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสร้อยทพิย์ เอี่ยมบญุฤทธิ์ โรงเรียนบา้นช าหนึ่ง กรรมการและเลขานุการ

1. นางนิจสิริ สิทธิยศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต ประธานกรรมการ
2. Miss Abbey Weiler โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสร้อยทพิย์ เอี่ยมบญุฤทธิ์ โรงเรียนบา้นช าหนึ่ง กรรมการและเลขานุการ

1. นางณัฐกานต์ คงกะศรี โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง ประธานกรรมการ
2. นางปลัินฏา สังข์โพธิ์ โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสาวภคัวลิญชญ์ ศรีใจมั่น โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
4. นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน ต๊ิบอาจ โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
6. นางสาวอรทยั ใจเยือกเย็น โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
7. นางสาวกชกร นาคสุขมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวสรรยา เหี่ยวนา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายศังกร มาทองแดง โรงเรียนบา้นวังแดง(สหจิตฯ) กรรมการ
3. Miss Yang Li Ping โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐนิชา แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ กรรมการ
5. นางสาวกรกานต์ จินาเสน โรงเรียนเทศบาลวัดทา้ยตลาด กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวสรรยา เหี่ยวนา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกานต์ จินาเสน โรงเรียนเทศบาลวัดทา้ยตลาด กรรมการ
3. นายศังกร มาทองแดง โรงเรียนบา้นวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ
4. Miss Yang Li Ping โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐนิชา แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ กรรมการและเลขานุการ

1. นางณัฐกานต์ คงกะศรี โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร นาคสุขมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ กรรมการ
3. นางปลัินฏา สังข์โพธิ์ โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
4. นางสาวภคัวลิญชญ์ ศรีใจมั่น โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน ต๊ิบอาจ โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
6. นางสาวอรทยั ใจเยือกเย็น โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
7. นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัตอ่ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ป.1-ป.6

การแขง่ขนั Multi Skills Competition ป.4-ป.6

การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.1-ม.3

การแขง่ขนัละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

การแขง่ขนัพูดเพ่ืออาชพีภาษาจีน ป.4-ป.6

การแขง่ขนัพูดเพ่ืออาชพีภาษาจีน ม.1-ม.3
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1. นางณัฐกานต์ คงกะศรี โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง ประธานกรรมการ
2. นางปลัินฏา สังข์โพธิ์ โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
3. นางสาวภคัวลิญชญ์ ศรีใจมั่น โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
4. นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน ต๊ิบอาจ โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
6. นางสาวอรทยั ใจเยือกเย็น โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
7. นางสาวกชกร นาคสุขมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุรพล ท านุพันธุ์ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม ประธานกรรมการ
2. นายประกาศ เพียสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3. นายเอนก เทศคลัง ข้าราชการบ านาญ รองประธานกรรมการ
4. นางลักษมี พิลึก โรงเรียนสวนหลวงสาธิต ฯ กรรมการ
5. นางเกสร เทศคลัง โรงเรียนวัดบา้นใหม่ กรรมการ
6. นางปทัมาภรณ์ เพ็งถา โรงเรียนบา้นไผ่ล้อมสามัคคี กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ชื่นบาน โรงเรียนบา้นวังเบน ฯ กรรมการ
8. นายดิเรก รอดทั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา กรรมการ
9. นายธีรศักด์ิ ทศิอาจ โรงเรียนบา้นนาปา่คาย กรรมการ
10. นางอัญชนิดา จันทร์เจ็ก โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการ
11. นายสมศักด์ิ พันธุพ์ิชัย ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
12. นายอนุสรณ์ ใจค าสืบ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
13. นายบญุชัย จุลวาทนิ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
14. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
15. นายวิรัติ น้อยหวัหาด โรงเรียนบา้นคลองกล้วย กรรมการ
16. นายฉลามชัย สกุลโพน โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการ
17. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ โรงเรียนบา้นหนองปา่ไร่ กรรมการ
18. นายกนกนัทธ์ กล้าครบ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
19. นายกิตติพงษ์ สว่างทติย์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
20. นายวิทยา เชื้อสะอาด โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
21. นายชาญฤทธิ ์เตชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
22. นายประเสริฐ อินทรัพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
23. นายปญัญากร เชียงรอด โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
24. นายบณัฑิต ท านุพันธุ์ โรงเรียนบา้นดารา กรรมการ
25. นายบญุทนั ปานใย ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
26. นายจ าเรียง มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการผูกเงือ่น เดนิทรงตวัและโยนบอล ป.1-ป.3

การแขง่ขนัตอ่ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.1-ม.3

6.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
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27. นายมนัส อยู่จันทร์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการและเลขานุการ
28. นางวรรณภา ชุ่มกล่ิน โรงเรียนชุมชนบา้นแก่งฯ กรรมการและเลขานุการ
29. นายธีรพล ศรีทองอ่อน โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
30. นางไพรินทร์ สกุลโพน นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุรพล ท านุพันธ์ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม ประธานกรรมการ
2. นายเอนก เทศคลัง ข้าราชการบ านาญ รองประธานกรรมการ
3. นายประกาศ เพียสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
4. นายบณัฑิต ท านุพันธ์ โรงเรียนบา้นดารา กรรมการ
5. นายอดุลย์ ขวัญอ่อน โรงเรียนบา้นน้ าอ่าง ฯ กรรมการ
6. นายกวี พุฒโต โรงเรียนพิชัยดาบหกั 1 กรรมการ
7. นายฉลามชัย สกุลโพน โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการ
8. นางสุนีย์ ธิช่างทอง โรงเรียนบา้นบงึพาด กรรมการ
9. นายจ าเรียง มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
10. นายสมชาย สาขา โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
11. นายสมศักด์ิ พันธุพ์ิชัย ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
12. นายอนุสรณ์ ใจค าสืบ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
13. นายบญุชัย จุลวาทนิ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
14. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
15. นายวิรัติ น้อยหวัหาด โรงเรียนบา้นคลองกล้วย กรรมการ
16. นายชัยวัฒน์ ชื่นบาน โรงเรียนบา้นวังเบน(ภธูรอุปถัมภ)์ กรรมการ
17. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ โรงเรียนบา้นหนองปา่ไร่ กรรมการ
18. นายกนกนัทธ์ กล้าครบ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
19. นายกิตติพงษ์ สว่างทติย์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
20. นายวิทยา เชื้อสะอาด โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
21. นายชาญฤทธิ ์เตชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
22. นายประเสริฐ อินทรัพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
23. นายปญัญากร เชียงรอด โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
24. นางปทัมาภรณ์ เพ็งถา โรงเรียนไผ่ล้อมสามัคคี กรรมการ
25. นางอัญชนืดา จันทร์เจ็ก โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการ
26. นายดิเรก รอดทั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา กรรมการ
27. นายเกสร เทศคลัง โรงเรียนบา้นใหม่ กรรมการ
28. นายบญุทนั ปานใย ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
29. นายมนัส อยู่จันทร์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
30. นางวรรณภา ชุ่มกล่ิน โรงเรียนชุมชนบา้นแก่งฯ กรรมการและเลขานุการ
31. นายธีรพล ศรีทองอ่อน โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
32. นางไพรินทร์ สกุลโพน นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการใชเ้ขม็ทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการผูกเงือ่น เดนิทรงตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 (ตอ่)
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1. นายสุรพล ท านุพันธุ์ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม ประธานกรรมการ
2. นายเอนก เทศคลัง ข้าราชการบ านาญ รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักด์ิ พันธุพ์ิชัย ข้าราชการบ านาญ รองประธานกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ ค้ าชู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ
5. นายสถาพร ท านุพันธ์ โรงเรียนบา้นวังปรากฏ กรรมการ
6. นายบญุชัย จุลวาทนิ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
7. นายธวัชชัย วิชาธร ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ ใจค าสืบ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
9. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
10. นายประเสริฐ อินทร์ทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
11. นายบญุเรือง ปาวะนา โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
12. นายประกาศ เพียสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
13. นายวิรัติ น้อยหวัหาด โรงเรียนบา้นคลองกล้วย กรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ ชื่นบาน โรงเรียนบา้นวังเบน(ภธูรอุปถัมภ)์ กรรมการ
15. นายฉลามชัย สกุลโพน โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการ
16. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ โรงเรียนบา้นหนองปา่ไร่ กรรมการ
17. นายกนกนัทธ์ กล้าครบ เจ้าหน้าที่ลูกเส้ือจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
18. นายกิตติพงษ์ สว่างทติย์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
19. นายวิทยา เชื้อสะอาด โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ
20. นายชาญฤทธิ ์เตชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
21. นายปญัญากร เชียงรอด โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
22. นางปทัมาภรณ์ เพ็งถา โรงเรียนไผ่ล้อมสามัคคี กรรมการ
23. นางอัญชนืดา จันทร์เจ็ก โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการ
24. นายดิเรก รอดทั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา กรรมการ
25. นายบณัฑิต ท านุพันธุ์ โรงเรียนบา้นดารา กรรมการ
26. นายเกสร เทศคลัง โรงเรียนบา้นใหม่ กรรมการ
27. นายบญุทนั ปานใย ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
28. นายจ าเรียง มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
29. นายมนัส อยู่จันทร์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
30. นายธีรพล ศรีทองอ่อน โรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
31. นางวรรณภา ชุ่มกล่ิน โรงเรียนชุมชนบา้นแก่งฯ กรรมการและเลขานุการ
32. นางไพรินทร์ สกุลโพน นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
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1. นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา โรงเรียนนาอินวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ อ่อนอุระ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ทองค านุช โรงเรียนบา้นบอ่พระ กรรมการ
4. นายภธูร ผุยน้อย โรงเรียนบา้นน้ าหมีใหญ่ กรรมการ
5. นายภศิูทธิ ์สอนหว่าง โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
6. นางสาวกมลพร เมืองแก้ว โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการและเลขานุการ

1. นายไกรฤกษ์ ทองค านุช โรงเรียนบา้นบอ่พระ ประธานกรรมการ
2. นายภธูร ผุยน้อย โรงเรียนบา้นน้ าหมีใหญ่ กรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ
4. นายชูชาติ อ่อนอุระ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการ
5. นางสาวกมลพร เมืองแก้ว โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
6. นายภศิูทธิ ์สอนหว่าง โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาวนารี ขวัญอ่อน โรงเรียนบา้นทา้ยน้ า ประธานกรรมการ
2. นายสวงษ์ บญุมา โรงเรียนบา้นขอม กรรมการ
3. นางกุลทรัพย์ ยาสา โรงเรียนวัดดอนสัก กรรมการ
4. นางพูลศิริ ศรีทองอ่อน โรงเรียนพิชัยดาบหกั 1 กรรมการและเลขานุการ

1. นางณัฎฐา อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดพญาปนัแดน ประธานกรรมการ
2. นางวิราธร แทนเทอืก โรงเรียนบา้นวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ
3. นางสาวอรทยั ใจเยือกเย็น โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
4. นางนิภา จันทร์ฟัก โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ กรรมการ
5. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการและเลขานุการ

1. นายวีระ แก้วทอง โรงเรียนวัดหอ้งสูง ประธานกรรมการ
2. นายสมพร สุริยะวงศ์ โรงเรียนบา้นนาคะนึง กรรมการ
3. นางรุ่งนภา โอวภกรณ์ โรงเรียนวัดดอย กรรมการ
4. นางณัฏฐนิชา ล้ิมอุตสาหะ โรงเรียนบา้นนาอิซาง กรรมการ
5. นายนพพินันท ์อ่องอ้น โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา กรรมการ
6. นางศิริเพ็ญ ปาวะนา โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

การประกวดยุวบรรณารกัษ์ส่งเสรมิการอ่าน ป.4-ป.6

การแขง่ขนักิจกรรมสภานักเรยีน ป.1-ป.6

การแขง่ขนักิจกรรมสภานักเรยีน ป.1-ม.3
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1. นายวีระ แก้วทอง โรงเรียนวัดหอ้งสูง ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐณิชา ล้ิมอุตสาหะ โรงเรียนบา้นนาอิซาง กรรมการ
3. นายนพพินันท ์อ่องอ้น โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา กรรมการ
4. นายสมพร สุริยะวงศ์ โรงเรียนบา้นนาคะนึง กรรมการ
5. นางรุ่งนภา โอวภกรณ์ โรงเรียนวัดดอย กรรมการ
6. นางกิติมา มะโน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการและเลขานุการ

1. นายมานะ แย้งจันทร์ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทัมา จักรน้ าอ่าง โรงเรียนบา้นทา่สัก กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสงวนศักด์ิ รัตโน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการ
2. นายณธกร ขวัญมุข โรงเรียนราษฎร์อ านวย กรรมการ
3. นายคงเดช จันทร์ศรีงาม โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการ
4. นางสาวนิฤมล ดาสี โรงเรียนบา้นปางวุน้ กรรมการ
5. นางปรานอม โตง้ิว โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสุชีพ เสาเกิด โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
3. นายวันเฉลิม สมอินทร์ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์ โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการและเลขานุการ

1. นายสมชาย ต่ายทอง โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม โตง้ิว โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อินชาญ โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศักด์ิศรี โรงเรียนหมู่หา้สามัคคี กรรมการและเลขานุการ

1. นายอดุลย์ อู่ตุ้ม โรงเรียนวัดบา้นเกาะ ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย มงคล โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
3. นางสาวทพิย์วรรณ จอยสีทอง โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ
4. นางสาวนิตยา อินชาญ โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศักด์ิศรี โรงเรียนหมู่หา้สามัคคี กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร ์ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3

6.11 คอมพิวเตอร์
การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิก ป.1-ป.3

การแขง่ขนัการสรา้งการต์นูแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการออกแบบสิ่งของเครือ่งใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3

การประกวดยุวบรรณารกัษ์ส่งเสรมิการอ่าน ม.1-ม.3
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1. นายอารัญญู แก้วอุดรศรี โรงเรียนประชาชนอุทศิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณฐมณี นาคะหะ โรงเรียนบา้นนายาง กรรมการ
3. นายวันเฉลิม สมอินทร์ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย กรรมการ
4. นายมณเฑียร สอนศรี โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงิน โรงเรียนด่านแม่ค ามัน กรรมการและเลขานุการ

1. นายอารัญญู แก้วอุดรศรี โรงเรียนประชาชนอุทศิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธินา ขัดผาบ โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ กรรมการ
3. นางสาววัชรา ภมุราดี โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์ โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการและเลขานุการ

1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบลูย์ โรงเรียนบา้นบอ่พระ ประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายสัญชัย บญุเสือ โรงเรียนบา้นขอม กรรมการ
4. นายธัญธวัช ธนะพัฒน์โชติ โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นางโสมอุษา เพ็งค า โรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯ กรรมการและเลขานุการ

1. นางหนึ่งฤทยั โตมิ โรงเรียนบา้นหาดทบัยา ประธานกรรมการ
2. นายสมบรูณ์ วันยะนาพร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการ
3. นางสาวตรีสุคนธ์ ต่ายอ้น โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายปญัญา เกิดยิ้ม โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการและเลขานุการ

1. สิบเอกวัชชิระ บ ารุงเกต โรงเรียนบา้นวังถ้ า ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภา โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
3. นางตระการ ปั้นคุ่ย โรงเรียนบา้นแหลมทอง กรรมการ
4. นายธีรยุทธ คงแสงธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
5. นางสาวธัญญิชชา ก าพร้า โรงเรียนบา้นทา้ยน้ า กรรมการและเลขานุการ

1. สิบเอกวัชชิระ บ ารุงเกต โรงเรียนบา้นวังถ้ า ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ คงแสงธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
3. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภา โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายตระการ ปั้นคุ่ย โรงเรียนบา้นแหลมทอง กรรมการ
5. นางสาวธัญญิชชา ก าพร้า โรงเรียนบา้นทา้ยน้ า กรรมการ
6. นางสาววัชรา ภมุราดี โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
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1. นายพิทกัษ์ สนประเทศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย บญุเสือ โรงเรียนบา้นขอม กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถมยา โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่าย โรงเรียนนานกกก กรรมการและเลขานุการ

1. นายนิรันดร์ ผ่องใส โรงเรียนวัดคุ้งยาง ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต จันทร์กวี โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ กรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
4. นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว กรรมการ
5. นายพีรวัส ทองตีฆา โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการ
6. นายตรัยมิตร รูปใส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ

1. นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร แขงามข า โรงเรียนบา้นปา่เซ่า กรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้า ธุรการศุนย์เครือข่ายนางพญา กรรมการ
4. นายตรัยมิตร รูปใส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ

1. นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ โรงเรียนอนุบาลฟากทา่ กรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ
4. นายกานต์ แกล้วกล้า ธรุการศูนย์เครือข่ายทา่ปลา กรรมการ
5. นายพีรวัส ทองตีฆา โรงเรียนบา้นวังถ้ า กรรมการและเลขานุการ

1. นายนิรันดร์ ผ่องใส โรงเรียนวัดคุ้งยาง ประธานกรรมการ
2. นายกานต์ แกล้วกล้า ธุรการศูนย์เครือข่ายทา่ปลา กรรมการ
3. นายประภงักร สินเดช โรงเรียนบา้นบงึพาดฯ กรรมการ
4. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ โรงเรียนอนุบาลฟากทา่ กรรมการ
5. นายพงศธร สวัสด์ิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดทา้ยตลาด กรรมการและเลขานุการ

1. นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ จันทร์ยวง โรงเรียนมิตรภาพ ที่ 39 กรรมการ
3. นายพงศธร ทพิย์บตุร โรงเรียนบา้นดอนโพ กรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก มณีจ านงค์ โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
5. นายพงษ์ศักด์ิ อินงาม โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบัสูง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบัสูง ม.1-ม.3

การแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบักลาง ป.1-ป.6

การแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบักลาง ม.1-ม.3

การแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐาน ป.1-ป.6

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรป์ระเภทซอฟตแ์วร ์ม.1-ม.3

6.12 หุ่นยนต์
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1. นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ โรงเรียนบา้นบงึพาด กรรมการ
4. นายธัญธวัชญ ธนะพัฒน์โชติกุล โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ
5. นายตรัยมิตร รูปใส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายกานต์ แกล้วกล้า ธุรการศูนย์เครือข่ายทา่ปลา กรรมการ
3. นายใหม่ แก้วเปี้ย โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
4. นายสิทธิชัย แก้งวังอ้อ โรงเรียนอนุบาลฟากทา่ กรรมการ
5. นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว กรรมการและเลขานุการ

1. นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ ข้าราชการบ านาญ รองประธานกรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้า ธุรการศูนย์เครือข่ายทา่ปลา กรรมการ
4. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ โรงเรียนอนุบาลฟากทา่ กรรมการ
5. นายพงศธร ดีมาสู่ โรงเรียนวัดพร้าว กรรมการและเลขานุการ

1. นายนเรศ สุขเกษม โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ประธานกรรมการ
2. นางอารี ดาวแดน โรงเรียนบา้นน้ าลอก กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทองเปรม โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางจรัสศรี สุนทรานนท์ โรงเรียนวัดสิงหศ์รีสว่าง กรรมการและเลขานุการ

1. นายนเรศ สุขเกษม โรงเรียนบา้นทา่ช้าง ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตรา โรงเรียนบา้นบงึทา่ยวน กรรมการ
3. นางจรัสศรี สุนทรานนท์ โรงเรียนวัดสิงหศ์รีสว่าง กรรมการและเลขานุการ

1. นายกิตตินันท ์แก้วพันยู โรงเรียนวัดวังหมู ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เบาใจ โรงเรียนวัดดอนสัก กรรมการ
3. นายมณฑล สุวรรณารมณ์ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา กรรมการ
4. นายอ านาจ จู่ค าสี โรงเรียนบา้นวังดิน กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวัสดธุรรมชาตใินท้องถ่ิน ม.1-ม.3

การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตวั ป.1-ป.6

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตวั ม.1-ม.3

6.13 การงานอาชพี
การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวัสดธุรรมชาตใินท้องถ่ิน ป.4-ป.6

การแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบัพ้ืนฐาน ม.1-ม.3
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1. นายกิตตินันท ์แก้วพันยู โรงเรียนวัดวังหมู ประธานกรรมการ
2. นางนาฏศิรินทร์ พรมสุวรรณ โรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ จาดเอี่ยม โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายประหยัด มีมา โรงเรียนวัดพระฝาง ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎ ีกอบก า โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
3. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์ โรงเรียนวัดวังกะพี(้วิเชียรประชานุกูล) กรรมการ
4. นางปราณี ทาศรี โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการและเลขานุการ

1. นายประหยัด มีมา โรงเรียนวัดพระฝาง ประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐา วงศ์ชัย โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล อินปา โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
4. นางวัลภา พลอยบ ารุง โรงเรียนหมู่หา้สามัคคี กรรมการและเลขานุการ

1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก โรงเรียนวัดดอยแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทพิย์ พิมพ์ไพบลูย์ โรงเรียนบา้นหน้าพระธาตุ กรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ แดงกองโค โรงเรียนหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก โรงเรียนวัดดอยแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วุฒิเดช โรงเรียนบา้นวังปรากฏ กรรมการ
3. นางสายทพิย์ มั่นดี โรงเรียนบา้นวังส าโม กรรมการ
4. นางอัจฉรา แปน้เพ็ชร์ โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์ โรงเรียนวัดสิงหศ์รีสว่าง ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร บญุกรับพวง โรงเรียนบา้นช าตก กรรมการ
3. นางกาญจนา บญุมาติด โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง กรรมการ
4. นางผกาแก้ว คีมสิงห์ โรงเรียนบา้นคลองกะชี กรรมการและเลขานุการ

1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์ โรงเรียนวัดสิงหศ์รีสว่าง ประธานกรรมการ
2. นายอานนท ์หน่ายแก้ว โรงเรียนบา้นคลองละมุง กรรมการ
3. นายไพทลู ทองเปรม โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางรุ่งทวิา ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

1. นางสิริพร นิยมส ารวจ โรงเรียนวัดไร่อ้อย ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ พึ่งศาสตร์ โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
3. นางระพีพร ระโส โรงเรียนบา้นทา่สัก กรรมการ
4. นางจีระพร กล่ าเทศ โรงเรียนบา้นผักขวง กรรมการและเลขานุการ

การประกวดโครงงานอาชพี ม.1-ม.3

การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

การประกวดแปรรปูอาหาร ป.4-ป.6

การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัประดษิฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัประดษิฐ์กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานอาชพี ป.4-ป.6
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1. นางสิริพร นิยมส ารวจ โรงเรียนวัดไร่อ้อย ประธานกรรมการ
2. นางล าดวน กุลทว้ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ กรรมการ
3. นางเพียรเพ็ญ หมื่นยุทร โรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการ
4. นางก าไร ก่ าสุข โรงเรียนชุมชนบา้นโคน กรรมการและเลขานุการ

1. นายณัฐเชวง รักพงษ์ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิรา โรงเรียนบา้นวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ
3. นางปราณี ทาศรี โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
4. นางภทัราภรณ์ โกฎแสง โรงเรียนหมู่ส่ีพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

1. นายณัฐเชวง รักพงษ์ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกัลนิกา ชูอยู่ โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ กรรมการ
3. นางจุฑามาศ บญุพุ่ม โรงเรียนวังถ้ า กรรมการ
4. นางรพีพร หมื่นยา โรงเรียนบา้นช าผักหนาม กรรมการและเลขานุการ

1. นายปรีชา สิงหอ์รุณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา บญุเพลิง โรงเรียนวัดดงสระแก้ว กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล อินปา โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
4. นางอัญชรี สุทรคุณ โรงเรียนไร่อ้อย กรรมการและเลขานุการ

1. นายปรีชา สิงหอ์รุณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ประธานกรรมการ
2. นางธิดาพร อุ่นใจ โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สิงหส์ถิตย์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นางสุธิดา สมุทรหล้า โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

1. นางบญุยืน เจริญลาภ โรงเรียนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เวียงสา โรงเรียนปา่เซ่า กรรมการ
3. นางนารีรัตน์ หา่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ
4. นางชูศรี นุชโพธิ์ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการและเลขานุการ

1. นางบญุยืน เจริญลาภ โรงเรียนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง กรรมการ
3. นางสาวอ าพร สีนอนค า โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ
4. นางชูศรี นุชโพธิ์ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัท าน้ าพรกิ ผักสด เครือ่งเคียง ม.1-ม.3

การแขง่ขนัท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ป.4-ป.6

การแขง่ขนัท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ป.4-ป.6

การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ม.1-ม.3

การประกวดแปรรปูอาหาร ม.1-ม.3

การแขง่ขนัท าน้ าพรกิ ผักสด เครือ่งเคียง ป.4-ป.6
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1. นางณัฏฐา อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดพญาปนัแดน ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน มูลเมือง โรงเรียนชุมชนหวัดง กรรมการ
3. นางกัลยา สายสุทธิ์ โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
4. นางปาลลิตา นาลันทาธิติกร โรงเรียนบา้นดอนโพ กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน โรงเรียนบา้นทุ่งปา่กระถิน กรรมการ
6. นางสุทธรัตน์ สงคราม โรงเรียนบา้นคลองกล้วย กรรมการ
7. นางสาวสุภางค์ ค าสี โรงเรียนบา้นในเมือง กรรมการและเลขานุการ

1. นายวิษณุ แสงรัศมี โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ โชติมานนท์ โรงเรียนบา้นไชยมงคล กรรมการ
3. นางอรุณี แสงทอง โรงเรียนบา้นเหล่า กรรมการ
4. นางอัมพร ปิ่นรัตน์ โรงเรียนบา้นน้ าพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ
5. นางเพ็ญแข อุทธา โรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการและเลขานุการ

1. นางศุภนาถ บญุกอแก้ว โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพนอ ค าลือ โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
3. นางสายทพิย์ มั่นดี โรงเรียนบา้นวังส าโม กรรมการ
4. นางนุษรี ไทยกล้า โรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการ
5. นางพรพิมล คล้ายคง โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการและเลขานุการ

1. นางศุภนาถ บญุกอแก้ว โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพนอ ค าลือ โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
3. นางสายทพิย์ มั่นดี โรงเรียนบา้นวังส าโม กรรมการ
4. นางนุษรี ไทยกล้า โรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการ
5. นางพรพิมล คล้ายคง โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการและเลขานุการ

1. นางศุภนาถ บญุกอแก้ว โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพนอ ค าลือ โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
3. นางสายทพิย์ มั่นดี โรงเรียนบา้นวังส าโม กรรมการ
4. นางนุษรี ไทยกล้า โรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการ
5. นางพรพิมล คล้ายคง โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ป.1-ป.6

6.14 ปฐมวัย
การปั้นดนิน้ ามนั ปฐมวัย

การสรา้งภาพดว้ยการฉกี ตดั ปะ กระดาษ ปฐมวัย

6.15 เรยีนรวม - ภาษาไทย

การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3
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1. นางศุภนาถ บญุกอแก้ว โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพนอ ค าลือ โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
3. นางสายทพิย์ มั่นดี โรงเรียนบา้นวังส าโม กรรมการ
4. นางนุษรี ไทยกล้า โรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการ
5. นางพรพิมล คล้ายคง โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการและเลขานุการ

1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายมัณฑนภทัร ขุนจ้อน โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
3. นางสาวนันทยิา วิเทศน์ โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา กรรมการ
4. นางสาววิ์ภาพร เวียงเงิน โรงเรียนปางต้นผ้ึง กรรมการ
5. นางอนัญพร ภมุราดี โรงเรียนบา้นขอม กรรมการและเลขานุการ

1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายมัณฑนภทัร ขุนจ้อน โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
3. นางแสงเดือน หน่อเทพ โรงเรียนปางต้นผ้ึง กรรมการ
4. นางสาวนันทยิา วิเทศน์ โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา กรรมการ
5. นางอนัญพร ภมุราดี โรงเรียนบา้นขอม กรรมการและเลขานุการ

1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายมัณฑนภทัร ขุนจ้อน โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
3. นางสาววิภาพร เวียงเงิน โรงเรียนประชาชนอุทศิ กรรมการ
4. นางสาวนันทยิา วิเทศน์ โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา กรรมการ
5. นางอนัญพร ภมุราดี โรงเรียนบา้นขอม กรรมการและเลขานุการ

1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายมัณฑนภทัร ขุนจ้อน โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
3. นางแสงเดือน หน่อเทพ โรงเรียนปางต้นผ้ึง กรรมการ
4. นางสาวนันทยิา วิเทศน์ โรงเรียนบา้นคุ้งตะเภา กรรมการ
5. นางอนัญพร ภมุราดี โรงเรียนบา้นขอม กรรมการและเลขานุการ

1. นางภมุรินทร์ จันทะคุณ โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เพ็งปา่แต้ว โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
3. นางรวี สุขไมตรี โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นางรัฐมา จาดศรี โรงเรียนวัดโรงม้า กรรมการ
5. นางสาวจินดาพร อินสมบติั โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนันักอ่านขา่วรุน่เยาว์ ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ป.1-ป.6

การแขง่ขนันักอ่านขา่วรุน่เยาว์ ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ ป.1-ป.6

การแขง่ขนันักอ่านขา่วรุน่เยาว์ ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนันักอ่านขา่วรุน่เยาว์ ประเภทนักเรยีนออทิสตกิ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.4-ป.6

การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรยีนออทิสตกิ ม.1-ม.3
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1. นางภมุรินทร์ จันทะคุณ โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เพ็งปา่แต้ว โรงเรียนวังโปง่ด ารงวิทย์ กรรมการ
3. นางรวี สุขไมตรี โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นางรัฐมา จาดศรี โรงเรียนวัดโรงม้า กรรมการ
5. นางสาวจินดาพร อินสมบติั โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการและเลขานุการ

1. นางวิไลภรณ์ อรุญเพ็ง โรงเรียนบา้นเหล่า ประธานกรรมการ
2. นางภคัจิรา มงคลทศัพร โรงเรียนบา้นหาดเสือเต้น กรรมการ
3. นางจีรนันท ์แก้วบญุมา โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา บญุมาสืบ โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
5. นางวารุณี พิรอด โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางวิไลภรณ์ อรุญเพ็ง โรงเรียนบา้นเหล่า ประธานกรรมการ
2. นางภคัจิรา มงคลทศัพร โรงเรียนบา้นหาดเสือเต้น กรรมการ
3. นางจีรนันท ์แก้วบญุมา โรงเรียนปา่ขนุนเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา บญุมาสืบ โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการ
5. นางวารุณี พิรอด โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางระเบยีบ บญุมา โรงเรียนบา้นขอม ประธานกรรมการ
2. นางจ าเนียร กล่อมทอง โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ กรรมการ
3. นางสุธีรา ดวงเสา โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
4. นางสาวพรทพิา คงเสือ โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาพันธุ์ โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายฉัตรชัย เพ็ชร์ช้าง โรงเรียนปา่กล้วยเสริมวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางรจนา มั่นสวาทะไพบลูย์ โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก กรรมการ
3. นางสาวอัมพร นาพันธ์ โรงเรียนบา้นนาน้อย กรรมการ
4. นางสุธีรา ดวงเสาร์ โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการและเลขานุการ

1. นางระเบยีบ บญุมา โรงเรียนบา้นขอม ประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา ดวงเสา โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
3. นางจ าเนียร กล่อมทอง โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ กรรมการ

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ป.1-ป.6

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ป.1-ป.6

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

6.17 เรยีนรวม - ศิลปะ
การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้ิน ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3

6.16 เรยีนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้ิน ม.1-ม.3
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4. นางสาวพรทพิา คงเสือ โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาพันธุ์ โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นางระเบยีบ บญุมา โรงเรียนบา้นขอม ประธานกรรมการ
2. นางจ าเนียร กล่อมทอง โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ กรรมการ
3. นางสุธีรา ดวงเสา โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
4. นางสาวพรทพิา คงเสือ โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาพันธุ์ โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นางระเบยีบ บญุมา โรงเรียนบา้นขอม ประธานกรรมการ
2. นางจ าเนียร กล่อมทอง โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ กรรมการ
3. นางสุธีรา ดวงเสา โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
4. นางสาวพรทพิา คงเสือ โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาพันธุ์ โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นางระเบยีบ บญุมา โรงเรียนบา้นขอม ประธานกรรมการ
2. นางจ าเนียร กล่อมทอง โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ กรรมการ
3. นางสุธีรา ดวงเสา โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
4. นางสาวพรทพิา คงเสือ โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการ
5. นางสาวอัมพร นาพันธุ์ โรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ

1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก โรงเรียนวัดดอยแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางรจนา มั่นสวาทะไพบลูย์ โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก กรรมการ
3. นางปอ้มเพ็ชร เกตุทมิ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูล โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
5. นางสาวรสสุวรรณ รอดจันทร์ โรงเรียนวัดดอกไม้ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก โรงเรียนวัดดอยแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางรจนา มั่นสวาทะไพบลูย์ โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก กรรมการ
3. นางปอ้มเพ็ชร เกตุทมิ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูล โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
5. นางสาวรสสุวรรณ รอดจันทร์ โรงเรียนวัดดอกไม้ กรรมการและเลขานุการ

1. นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก โรงเรียนวัดดอยแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางรจนา มั่นสวาทะไพบลูย์ โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก กรรมการ
3. นางปอ้มเพ็ชร เกตุทมิ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ
4. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูล โรงเรียนบา้นร้องลึก กรรมการ
5. นางสาวรสสุวรรณ รอดจันทร์ โรงเรียนวัดดอกไม้ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนออทิสตกิ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6
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1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ป.1-ป.6

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ม.1-ม.3

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ ป.1-ป.6

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ ม.1-ม.3

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3
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1. นางฐารินี นวลแหยม โรงเรียนชุมชนบา้นโคน ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เชื้อน่วม โรงเรียนบา้นทา่อวน กรรมการ
3. นางล าแพน ดีนิล โรงเรียนเหล่าปา่สา กรรมการ
4. นางพนิดา อรุณศรี โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
5. นางศศิธร ทมิใหผ้ล โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

1. นายช านาญ สิงหใ์ส โรงเรียนชุมชนบา้นวังหนิ ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห ์แก้วหนู โรงเรียนบา้นช าทอง กรรมการ
3. นางมะลิ เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ
4. นางอัญชลี เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ
5. นางจงกลนี ภมูิประเทศ โรงเรียนบา้นน้ าหมีใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

1. นางนาตยา เกตุวงค์ โรงเรียนบา้นช าหนึ่ง ประธานกรรมการ
2. นางกฤติญา สอนสน โรงเรียนชุมชนบา้นดง กรรมการ
3. นางอัจฉราพรรณ รัตนสากล โรงเรียนบา้นผักขวง กรรมการ
4. นางฤดีพร มีเพชร โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง กรรมการ
5. นางวราลักษณ์ เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง กรรมการและเลขานุการ

1. นายส าราญ แก้วเมธีกุล โรงเรียนวัดวังกะพี(้วิเชียรประชานุกูล) ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พลฤทธิ์ โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
3. นางจิตรา พงศ์วุฒิศักด์ิ โรงเรียนวัดบา้นใหม่ กรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ พวงพุฒิ โรงเรียนพงสะตือ กรรมการ
5. นางนิพัทธา นาคมี โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

1. นายส าราญ แก้วเมธีกุล โรงเรียนวัดวังกะพี(้วิเชียรประชานุกูล) ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา พงศ์วุฒิศักด์ิ โรงเรียนวัดบา้นใหม่ กรรมการ
3. นางสาวสุจินต์ พวงพุฒิ โรงเรียนพงสะตือ กรรมการ
4. นายสมนึก พลฤทธิ์ โรงเรียนบา้นข่อยสูง กรรมการ
5. นางนิพัทธา นาคมี โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

1. นายณัฐวุฒิ อ่อนแพง โรงเรียนบา้นทา่สัก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมี โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นางบษุบา สุขน้อย โรงเรียนบา้นฟากบงึ กรรมการ
4. นางสาวปรมาภรณ์ จินดากุล โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
5. นายใหม่ แก้วเปี้ย โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการประดษิฐ์ของใชจ้ากเศษวัสดเุหลือใช ้ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการประดษิฐ์ของเล่นจากเศษวัสดเุหลือใช ้ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการประดษิฐ์งานใบตองประเภทบายศรปีากชาม ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้

การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ป.1-ป.6

6.18 เรยีนรวม - การงานอาชพีและเทคโนโลยี

การประกวดการรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรยีนออทิสตกิ ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการเตน้หางเครือ่งประกอบเพลง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6
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1. นายณัฐวุฒิ อ่อนแพง โรงเรียนบา้นทา่สัก ประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ แถลงธรรม โรงเรียนบา้นแหลมถ่อนสามัคคี กรรมการ
3. นายเมธี สุโขรัตน์ โรงเรียนวัดหอ้งสูง กรรมการ
4. นายสมปอง มาศรี โรงเรียนบา้นหลักร้อย กรรมการและเลขานุการ

1. นายณัฐวุฒิ อ่อนแพง โรงเรียนบา้นทา่สัก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมี โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นางบษุบา สุขน้อย โรงเรียนบา้นฟากบงึ กรรมการ
4. นางสาวปรมาภรณ์ จินดากุล โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
5. นายใหม่ แก้วเปี้ย โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการและเลขานุการ

1. นายณัฐวุฒิ อ่อนแพง โรงเรียนบา้นทา่สัก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ นาคมี โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นางบษุบา สุขน้อย โรงเรียนบา้นฟากบงึ กรรมการ
4. นางสาวปรมาภรณ์ จินดากุล โรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ
5. นายใหม่ แก้วเปี้ย โรงเรียนวัดบา้นเกาะ กรรมการและเลขานุการ

1. นายเอก กิ่งจันทร์ โรงเรียนบา้นนายาง ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริ โรงเรียนบา้นง้ิวงาม กรรมการ
3. นางประภาพรรณ แถลงธรรม โรงเรียนบา้นแหลมถ่อนสามัคคี กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ยานนาวา โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการ
5. นางวรรณิดา รุ่งทอง โรงเรียนบา้นช าสอง กรรมการและเลขานุการ

1. นางภาวิไล ผ่องใส โรงเรียนวัดวังยาง ประธานกรรมการ
2. นางชัยนา ใจยา โรงเรียนบา้นหาดสองแคว กรรมการ
3. นายสมปอง มาศรี โรงเรียนบา้นหลักร้อย กรรมการ
4. นางชูช่อ เพ็ชร์แบน โรงเรียนวัดน้ าใส กรรมการ
5. นางส าราญ อินจุ้ย โรงเรียนบา้นวังปรากฎ กรรมการและเลขานุการ

การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ม.1-ม.3

การแขง่ขนัการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6

การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรยีนที่มคีวามบกพรอ่งทางสตปิัญญา ม.1-ม.3



7.  คณะกรรมการฝ่ายการเงนิและวัสด ุ   ประกอบด้วย
1) นายเชษฐ์       ไทยปยิะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2) นางบปุผา      วิจิตรา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ รองประธานกรรมการ
3) ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ
4) นายวิเนต      จันทร์วิจิตร  นักวิชาการเงินและบญัชี กรรมการ
5) นายกิตติ       เมืองก้อน ครูช่วยราชการ กรรมการ
6) นายเลิศ        แปลงดี พนักงานธุรการ กรรมการ
7) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ
8) นายค ารณ     จวนอาจ ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที ่  ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  และการเบกิจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
จัดท าเอกสารหลักฐานใหเ้รียบร้อย

8. ฝ่ายสถานที่จัดการแขง่ขนั  ประกอบดว้ย
โรงเรยีนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที่ 1 และ 2 ไดแ้ก่

1) นายสง่า         มีอินถา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2) นางนิตยา       แฟงสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3) นางศิรินันท ์    ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์      กรรมการ
4) นางสุนันทา    รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์      กรรมการ
5) นางณัฐพัชร์    โรจน์ธนปญัญากุล ศึกษานิเทศก์      กรรมการ
6) นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์                                      กรรมการและเลขานุการ

โรงเรยีนวัดอรญัญิการาม 
1) นายอุดม           รัตนสังข์ ผู้อ านวยโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประธานกรรมการ
2) นางผกามาศ        อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์                                      รองประธานกรรมการ
3) นางรุจิวัลย์          แพฟิ้น นักวิชาการศึกษา กรรมการ
6) นางนิพัทธา         นาคมี ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม       กรรมการและเลขานุการ
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มหีน้าที ่  ติดต่อประสานงานการใช้สถานที่การแข่งขันทกัษะวิชาการ  จัดท าแผนผังการจัดการแข่งขัน ติดปา้ยแผนที่และ
         จัดเตรียมหอ้ง/สถานที่ส าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม

มหีน้าที ่  ติดต่อประสานงานการใช้สถานที่การแข่งขันทกัษะวิชาการ จัดท าแผนผังการจัดการแข่งขัน ติดปา้ยแผนที่และ
         จัดเตรียมหอ้ง/สถานที่ส าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม



วิทยาลัยเทคนิคอุตรดติถ์
1) นายสุวัฒน์ชัย     ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2) นายทรงศักด์ิ      จิตรไพศาล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
3) นายพันศักด์ิ       จิตรสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ
4) นายเอกรินทร์     จันทรานนท์ พนักงานขับรถ กรรมการ
5) นางแสงมณี        วีระวงษ์ พนักงานบริการ กรรมการ
6) นายวรรลพ        ชุ่มทอง พนักงานบริการ กรรมการ
7) นางเรณู            บวัอ่อน แม่บา้น กรรมการ
8) นายสุนทร         อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์        กรรมการและเลขานุการ
9) นายค ารณ         จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สนามกีฬาจังหวัดอุตรดติถ์ (หมอนไม)้
1) นายเชษฐ์     ไทยปยิะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1               ประธานกรรมการ
2) นายยศพัทธ์     ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
3) นางสายฝน     เกิดก่อวงษ์ นักวิชาการการเงินและบญัชี กรรมการ
4) นางสาวปญุยนุช   เปรมพล พนักงานราชการ กรรมการ
5) นางสาวชุติกาญจน์  ค าออน พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ
6) นางสุนันทา      รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
7) นางปานทอง  ปญัญาเดช ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย
1) นายธีระยุทธ    ทาปกุ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2) ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการ
3) นางผกามาศ    อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
4) นางศิรินันท ์    ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
5) นางสาวกรรณิกา  กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
6) นายอัครเดช     แก้วบญุมา นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
7) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ
8) นายนพพร   ศิวานนท์ ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
9) นายอนุสรณ์  ผลสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

10) นายค ารณ     จวนอาจ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ
11) นายสายันต์     นุขศรี พนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร   จัดท าแผ่นปา้ยประชาสัมพันธ์งาน  แผ่นพับ - สูจิบตัรการแข่งขัน
ทกัษะทางวิชาการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 

         จัดเตรียมหอ้ง/สถานที่ส าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
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มหีน้าที ่  ติดต่อประสานงานการใช้สถานที่การแข่งขันทกัษะวิชาการ  จัดท าแผนผังการจัดการแข่งขัน ติดปา้ยแผนที่และ
         จัดเตรียมหอ้ง/สถานที่ส าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม

มหีน้าที ่  ติดต่อประสานงานการใช้สถานที่การแข่งขันทกัษะวิชาการ จัดท าแผนผังการจัดการแข่งขัน ติดปา้ยแผนที่และ



10. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ระบบ online  ประกอบด้วย
1) นายธีระยุทธ    ทาปกุ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2) ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ         กรรมการ
3) นายค ารณ     จวนอาจ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ
4) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ

          หน้าที ่  ประชุมปฏบิติัการบคุลากรระดับเครือข่ายในการลงทะเบยีนเข้าระบบ online เพื่อส่งรายชื่อนักเรียน
เข้าแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 
11. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ประกอบด้วย

1) นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2) นางศิรินันท ์     ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3) นางสุนันทา      รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
4) นางผกามาศ     อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ
5) นางศรีอัมพร     ทองอ่วม เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6) นางเพ็ญศรี     เขียวเกษม เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที ่จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมใหก้ับคณะกรรมการฯ
  
12. คณะกรรมการประเมนิผล  ประกอบด้วย

1) ว่าที่พันตรีสมชาย    อินทร์ข า ศึกษานิเทศก์                 ประธานกรรมการ
2) นางสุนันทา      รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์                 รองประธานกรรมการ
3) นายสุนทร        อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
4) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
5) นายค ารณ        จวนอาจ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที่       1.   จัดเตรียมแบบประเมิน     แจกแบบประเมิน   และเก็บรวบรวม
                 2.   วิเคราะห ์  สรุป    และรายงานผล    เมื่อเสร็จส้ินการด าเนินการ
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ประกาศ  ณ วันที่  19  กันยายน   พ.ศ. 2560

(นายธีระยุทธ  ทาปกุ)
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


