คําสัง่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 510 / 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

.....................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กําหนดใหมีการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อเปนเวทีใหนักเรียน
ไดแสดงออกตามความสามารถของตนอยางอิสระและสรางสรรค ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมทั้งการใชกิจกรรม
เปนสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
โดยกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในวันที่
21 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล และโรงเรียนวัดมะเกลือ ดังนั้นเพื่อใหการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 เปนไป
ตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล
รองผูอํานวยการ สพป.นครปฐม เขต 2
ประธานกรรมการ
2. วาที่ ร.ต.พิษณุพล แตงออน
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กรรมการ
3. นายธีระพงษ ศรีโพธิ์
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
4. จาเอกสมศักดิ์ สงกา
รองผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
รองผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กรรมการ
6. นายสมมาตร ศิริสมพร
รองผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กรรมการ
7. นายชํานาญ ทัดมาลี
ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ
กรรมการ
8. นายสุวิทย กฤตวิโรธน
รองผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
9. นางกัญญณิชา ทองงาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
10. นางจําเริญ สีมารัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
11. นายธนกฤต ธรรมวณิชย
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
12. ศึกษานิเทศก ทุกทาน
กรรมการ
13. บุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ทุกทาน
กรรมการ
14. นายวุฒิพงศ เรืองวงษ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
15. นางศุภนา โพธิ์อุบล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผช.เลขานุการ
/มีหนาที่...

-2 มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
คณะกรรมการจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายสมบูรณ วิริยะ
ประธานกลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนา
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมทาจีนกาวหนา ทุกทาน
3. นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1. นายชาตรี อาภารัตน
ประธานกลุมโรงเรียนบางภาษี
2. นายสนธญา ไทรบุญจันทร
ประธานกลุมโรงเรียนบางเลนใต
3. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบางภาษี ทุกทาน
4. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบางเลนใต ทุกทาน
5. นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. นางสาวอําพรรณ นอยนารถ
ประธานกลุมโรงเรียนเอกชนนครปฐม เขต 2 ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียนเอกขนนครปฐม เขต 2
กรรมการ
3. นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ
รองประธานกลุมโรงเรียนไรขิงพัฒนา
2. ผูอํานวยการการโรงเรียนกลุมไรขิงพัฒนา ทุกทาน
3. นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายพยนต นาคธรรมขันธ
ประธานกลุมโรงเรียนแหลมบัว
2. นายสถาพร นาลัย
ประธานกลุมโรงเรียนหัวยพลู
3. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมแหลมบัว ทุกทาน
4. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมหวยพลู ทุกทาน
5. นายวีรพงษ วิชัย
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/กลุมสาระ...

-3กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายปญญา บัววัจนา
ประธานกลุมโรงเรียนเพชรบัวงาม
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเพชรบัวงาม ทุกทาน
3. นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. นายกังวาล นาคศรีสังข
ประธานกลุมโรงเรียนบางเลน
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบางเลน ทุกทาน
3. นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุมการศึกษาปฐมวัย
1. นายธเนศ ปานอุทัย
ประธานกลุมโรงเรียนบางหลวง
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียนบางหลวง ทุกทาน
3. นายบุญคุม โพธิพิพิธ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. นายราเชนทร กลั่นบุศย
ประธานกลุมโรงเรียนพุทธรักษา
ประธานกรรมการ
2. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
ประธานกลุมโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมพุทธรักษา ทุกทาน
กรรมการ
4. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมณฑลนครชัยศรี ทุกทาน
กรรมการ
5. นายบุญคุม โพธิพิพิธ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
ประธานกลุมโรงเรียนเพชรจินดา
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเพชรจินดา ทุกทาน
3. นายบุญคุม โพธิพิพิธ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุมการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1. นางจําเริญ สีมารัตน
ประธานกลุมโรงเรียนพุทธมณฑล
2. ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมพุทธมณฑล ทุกทาน
3. นายชูชัย ฤทธิ์คํารณ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
3. ดําเนินการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
4. อํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย
/คณะกรรมการ...

-4คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมการศึกษาปฐมวัย
1. นางสาวรุงทิวา วัฒนวงศ
ศึกษานิเทศก สพป.นฐ.2
2. นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก สพป.นฐ.2
3. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
ศึกษานิเทศก สพป.นฐ.2

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

1. การปนดินน้ํามัน
1.1 นางชุลีภินันท เทพจินดา
1.2 นางพัณอร มณฑาทิพย
1.3 นางปุณยนุช แขกเมือง
1.4 นางพิมพวลัธช กาญจโนทัย
1.5 นางสาวธรกฤตา พุมเพชร
1.6 นางกมลวรรณ ศรีชาติ
1.7 นางเจนจิรา ขันสังข
1.8 นางพัชรินทร ศรีทอง
1.9 นางณิชรัตน ทรวดทรง

ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการและเลขานุการ

2. การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
2.1 นายศิริ อินทรวิมล
2.2 นางรุงนภา ภัยพิทักษ
2.3 นางนันธิยา เขียวจันทร
2.4 นางดรุณี บุญมาก
2.5 นางสาววรัญญา โตะเจริญ
2.6 นางจุฑามาศ อยูโพชนา
2.7 นางนฤมล สาลีเวียง
2.8 นางสมใจ หมอนทอง
2.9 นางสาววรินทร พึ่งแสง

ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
ครูโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
ครูโรงเรียนวัดทุงนอย
ครูโรงเรียนวัดไทร
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นายพัสพงศ สิงหเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยตะโก ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวปรียาภัชญ เห็นอภิธรรม
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
1.3 นางสาวอรชา ปฐมกําเนิด
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
1.4 นายชินกฤต วัฒนกุล
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ กรรมการ
1.5 นางเพ็ญจันทร ปนประดับ
ครูโรงเรียนวัดกกตาล
กรรมการและเลขานุการ
/2.คัดลายมือ..
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2. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2.1 นายจตุรงค เชาวนสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตําหนัก ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสิรินภา จันทรแจม
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
2.3 นางภัสรศศิร พันธชู
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.4 นางพิชญสินี เทียมเมือง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
2.5 นางรุงนภา อิศเรนทร
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการและเลขานุการ
3. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางบางแกว ประธานกรรมการ
3.2 นางพรพิมล ชูวงศวาน
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
3.3 นางบุญยวีร สมเชื้อเวียง
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการ
3.4 นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
3.5 นางศิวิลักษณ ออนประสงค
ครูโรงเรียนบานหนองมะมวง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมอานเอาเรื่องตามแนว PISA
1. อานเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นายยุทธ ธรรมพิทักษ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
1.2 นางเบญจวรรณ น้ําประสานไทย
ครูโรงเรียนวัดไทร
1.3 นางสาวพรพิมล สวางผองแผว
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
1.4 นางสาวจุฬาลักษณ วัฒนประดิษฐ ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
1.5 นางวารี สวัสดิ์จุน
ครูโรงเรียนบานคลองโยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. อานเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2.1 นางนวลรัตน กุลจิตติรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ประธานกรรมการ
2.2 นางปุณญาดา แสงรัตนสิทธิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
2.3 นางฐิติยา เตาสูงเนิน
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
2.4 นางสาวรสสุคนธ พรเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดสัมปทวน
กรรมการ
2.5 นางรัตนา กิจสกุล
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
3. อานเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นายเจริญ แกวมณี
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
3.2 นางสาววรรณา เฟองขจร
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
3.3 นางวิไล ระดมกิจ
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
3.4 นางอารี ศรีขวัญใจ
ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
3.5 นางสาวนิตยา สินลือนาม
ครูโรงเรียนวัดทาพูด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

-6กิจกรรมเรียงรอยถอยความ
1. เรียงรอยถอยความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
1.1 นายชัยณรงค บุญฤทธิ์
1.2 นางสาวกาญฏา ศรีฉ่ํานาค
1.3 นางรัตนา เสาวคนธ
1.4 นางสาวกรรณิการ มะโนมั่น
1.5 นางกัญญา หอมขจร

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทร
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดกลางครูเวียง
กรรมการและเลขานุการ

2. เรียงรอยถอยความ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นายสถาพร จํารัสพงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
2.2 นายกฤษ สําราญจิตร
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
2.3 นางกฤษณา สังขรักษา
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
2.4 นางสมจิตร พรหมสุวิชา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
2.5 นางสาวกวินทิพย นุมอุดม
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ
1. ทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 พ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทยาวาส ประธานกรรมการ
1.2 นางบุญปลูก ชูวงศวาลย
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
1.3 นางเพ็ญจันทร อินทรโชติ
ครูโรงเรียนบานทาตลาด
กรรมการ
1.4 นางสาวกัญญณภัฎฐ ดอกไมเทศ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.5 นางสุมาลี เดชกําแหง
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการและเลขานุการ
2. ทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2.1 นายสมพงษ ปญญาจิรวุฒิ
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองทางหลวง
2.2 นางสาวพัฒนนรี ทองเมืองหลวง
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
2.3 นายเลิศดนัย บารมี
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
2.4 นางศศินกานต คงเมือง
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
2.5 นางกอบกุล เหมันตหรรษา
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. ทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นายราเชนทร กลั่นบุศย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอตะกั่ว
3.2 นางสาวสุกัญญา ศิริสมพร
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
3.3 นางรุงอรุณ สังขาร
ครูโรงเรียนบานไผหลวง
3.4 นางสาวนงนุช ชัยมั่นคง
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
3.5 นางเดือนฉาย สาหราย
ครูโรงเรียนวัดทาพูด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

-7กิจกรรมปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
1. ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นายอุบล กิ่งนอก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกกตาล ประธานกรรมการ
1.2 นางสุพร ลัทธิจิตต
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
1.3 นางสาวจิราพร พรมบุตร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.4 นางเพ็ญนภา รอดทอง
ครูโรงเรียนบานทาตลาด
กรรมการ
1.5 นางสาวพนิดา จิรสัตยาภรณ
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการและเลขานุการ
2. ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2.1 นายเพิ่มศักดิ์ อุนไทยแท
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวางอารมณ ประธานกรรมการ
2.2 นางกฤษณา มัททวัง
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
2.3 นางสิริพรรณ ไวปญญา
ครูโรงเรียนวัดเดชานุสรณ
กรรมการ
2.4 นางสาวนภาวรรณ พันธุจินดา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.5 นางขนิษฐา หวยหงษทอง
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
3. ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นายชํานาญ ทัดมาลี
ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
3.2 นางอวยพร พุฒตาล
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
3.3 นางสาวมนชิดา เรืองรัมย
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
3.4 นางสาวอาภาภรณ หรั่งเพชร
ครูโรงเรียนบานทาตลาด
กรรมการ
3.5 นางสาวสุชญา เอื้อสุขเกษม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุนใหม
1. กลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางรัตนากุล อมตวนิช
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางบางแกว
1.2 นางเพ็ญศรี สมบูรณวงศ
ครูโรงเรียนวัดไทร
1.3 นางสาวสุธาสินี แดงยั่งยืน
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
1.4 นางสาวสุกัญญา ปณฑะปราสาท
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
1.5 นางเดือนเพ็ญ สุดล้ําเลิศ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. กาพยยานี 11 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นายธนสาร บัญลังกปทมา
2.2 นายอภิชาติ แตงศรีนวล
2.3 นางสาววรรณวิสา ตุมนิลกาล
2.4 นางกัลปนา อึ้งแสงภากรณ
2.5 นางสาวปาริฉัตร วงศดียิ่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
ครูโรงเรียนวัดไทยาวาส
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม

/คณะกรรมการ...

-8คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณะกรรมการฝายประสานงาน
1. นายสมบูรณ วิริยะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางชางใต
2. นางสาวสุภัทรจิตรา จันทราวิภาส ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
3. นางสาวสกุลรัตน ใจซื่อ
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
4. นายไพศาล บุญอิ่ม
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
5. นางสาวบุษราพร จรดล
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางบุหงา วิริยะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาขาม
1.2 นางนิภา เถาสมบัติ
ครูโรงเรียนวัดไทร
1.3 นางสาวเพชรบูรณ แจมพันธ
ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก
1.4 นางสาวดรุณี สารทา
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
1.5 นางสาววิรัญญา แกวจา
ครูโรงเรียนวัดทาขาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นายธีระยุทธ ศรีปยะรัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสิริกมล มงคลยศ
ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย
กรรมการ
2.3 นางสาวพิชาภัค จอกทอง
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
2.4 นางกรภัค ฮึงวัฒนา
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
2.5 นายวิเชียร สินะคํา
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางนิตยนันท ยิ่งยงยุทธ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเดชานุสรณ
1.2 นางสุรีย พลูหอม
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
1.3 นางสาวอิ่มทิพย อนิศดา
ครูโรงเรียนวัดลานคา
1.4 นายภูมรินทร หงษทอง
ครูโรงเรียนบานหวยกรด
1.5 นางเพยาว อริยะพงษ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/2.การประกวด...

-92. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางนิตยนันท ยิ่งยงยุทธ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเดชานุสรณ
2.2 นางขนิษฐา กายวิภาคบรรยาย
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
2.3 นางสาวศานตมล ดอนมวงไพร
ครูโรงเรียนวัดลานคา
2.4 นางสาวทิพยญดา เจียมคุณานนท ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
2.5 นางสาวพัชรา บุญแสงสี
ครูโรงเรียนวัดบางปลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางสาวนภาพรรณ คงคานอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตุกตา ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวพิชญา มาณี
ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก
กรรมการ
1.3 นางสาวมัทรียา นาคสงวน
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
1.4 นางสาววิกัลยา ธนบัตร
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
1.5 นางสาวอรพินท นัคราจารย
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางสาวนภาพรรณ คงคานอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตุกตา
2.2 นายวินิจ ภูพวก
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
2.3 นางสาวหทัยชนก วงศสามี
ครูโรงเรียนบานคลองบางกระจัน
2.4 นางสาวสรอยทอง เกษตรเสริมวิริยะ ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย
2.5 นางสาวจมาพร แกวพันเดิม
ครูโรงเรียนวัดหวยตะโก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show)
1. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางโสภา มีจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงเกตุ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุกัญญา มาลาหอม
ครูโรงเรียนวัดเดชานุสรณ
กรรมการ
1.3 นางศิริพร สวัสดิกิจ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.4 นางสาวธัญญนลิน กิติวัฒณกนกโชติ ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.5 นายเกรียงศักดิ์ หอมพญา
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางสาววาสนา ปนตบแตง
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวเอื้ออารีย คําดี
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.3 นางสาววราภรณ อยูสงค
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
2.4 นางสุภัควัน ใจดี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
2.5 นางสาวชุลีพร ยางงาม
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 10 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6
1.1 นางพรหมภัสสร พงษสิงห
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวจรรยสมร เหลืองสมานกุล ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.3 นางสาวศิริวรรณ ลุนกระพี้
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.4 นางสาวอนงค ทิมหอม
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
1.5 นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลาง
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
กรรมการและเลขานุการ
2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางพรหมภัสสร พงษสิงห
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสมนึก จันทรเศรษฐี
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
2.3 นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
2.4 นางสาวสรัญณัชช ตะเพียนทอง
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
2.5 นางสาวจิราภัทร ทองขาว
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กิจกรรมการประกวดและแขงขันนักบินนอย สพฐ.
1. การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นางสาววรางค เวชประเสริฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน
1.2 นางสาวภัทราภา พันธุลาภ
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
1.3 นายวาทิตย วังอินตา
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
1.4 นางสาวศริญญา ลานทอง
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
1.5 นายโฆษิต ผาสุขดี
ครูโรงเรียนหอมเกร็ด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ประเภทรอนนาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2.1 นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางประแดง ประธานกรรมการ
2.2 นายพงคพรรณ จิตอารีย
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
2.3 นายอเนก สุวรรณมุสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
2.4 นายณฐดนย เย็นใจมา
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
2.5 นางลัดดาวัลย ตันเสถียร
ครูโรงเรียนบานบางประแดง
กรรมการและเลขานุการ
3. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดลอบินขึ้นจากพื้น) ประเภทบินไกล
(โดยการติดลอบินขึ้นจากพื้น) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นายศักดิ์ชาย บุญทวี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางมวง ประธานกรรมการ
3.2 นางภัทรธนันท ดีสุ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
3.3 นางสาวสกลสุภา สุมาลี
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
3.4 นายจักรี บุญพูล
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ
3.5 นางสาวปทุมวดี อึ้งประเสริฐภรณ ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 11 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นางเสมอ สุขศีลล้ําเลิศ
ครูโรงเรียนบานคลองจินดา
1.2 นางคนึงนิตย ทางทอง
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
1.3 นางสาวสุภาวดี ชูราศี
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
1.4 นางสาวกรองทอง เทียนไชย
ครูโรงเรียนวัดไทร
1.5 นางสาวฐิตาภัสร กีรติวิทยาภรณ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
2.1 นางสุนทรี พันชน
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
2.2 นางสาวสิริหทัย คตหอย
ครูโรงเรียนบานลานแหลม
2.3 นางสาวนวรัตน วรคุต
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
2.4 นางทัศนีย ศรีสมผัน
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
2.5 นางสาวปทมพร คําดี
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
3.1 นางรัตนา สิงหเจริญ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
3.2 นางสาวศศิมาภรณ กันมา
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
3.3 นางสาววนิดา สุขสําลี
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
3.4 นางสาวกมลนัทธ มรมวง
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
3.5 นางสาวสุจิตวดี วงคชาลี
ครูโรงเรียนวัดทาพูด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฏีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฏีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางนุชนารถ เอกสินธุ
ครูโรงเรียนบานดอนทอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางอุไรวรรณ บุรผากา
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการ
1.3 นางสาวกุสุมา ทองคํา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
1.4 นางสาวฉัตรแกว แสงออน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
1.5 นางสาวพรวิภา แสงสวาง
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฏีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางนิรมล แสงประทุม
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
ประธานกรรมการ
2.2 วาที่ รอยตรีเสทือน มีศรี
ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก
กรรมการ
2.3 นางสาวหทัย ศิริพิน
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.4 นางณิศราพร นวลกลับ
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
2.5 นางสาวสุพรรษา ศรีมวง
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 12 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางปทุม โยธาจันทร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
1.2 นางสาวพชรพร ทิมอินทร
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
1.3 นางพิศมัย เณรบํารุง
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
1.4 นางสาววรัมพร ถนอมพล
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
1.5 นางสาวศิริลักษณ ชัยสงคราม
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
กรรมการและเลขานุการ
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางสาวนิภาพร เหล็กหลี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวปยนุช เที่ยงธรรม
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.3 นายปรีชาวิทย วงษศรีสังข
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
2.4 นายสมเกียรติ ตายกระทึก
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.5 นางอุทัยวรรณ สังขเสวก
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP
1. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นายประทีป ภูเกิด
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
1.2 นางสาวกัญญา นิยม
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.3 นางอรุณรัตน หาญกุล
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
1.4 นางสาวสุภาวดี ศรีสุบาล
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
1.5 นางวิไล นิราศโศก
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นายธเนศ ปานอุทัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสายพิรุณ หนักไหล
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
2.3 นางสุมนา สิงหาทอง
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
2.4 นางสาวขนิษฐา จันทรเพชร
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล กรรมการ
2.5 นางมยุรี พันธโสภา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
1. การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นายวัง อาศรมพิทักษ
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
1.2 นายวิทยา ศรีโกมล
ครูโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
1.3 นางพรทิพย จันทรหวย
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
1.4 นางสาววรรณา บูสามสาย
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
1.5 นางสาวชไมพร อยูพวง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/2.การแขงขัน...

- 13 2. การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
2.1 นางกัญญาณี สาเกผล
2.2 นางสาวปณฑชนิต ยินดี
2.3 นางสาวขนิษฐา การคา
2.4 นายธีระพัทธ โชติธนิกวรรักษ
2.5 นายธีรพงศ กฤตติกา

ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการและเลขานุการ

3. การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นางสาวชลลดา สทานพล
3.2 นางสาวรัตนา ธนธนานนท
3.3 นางสาวจารุวรรณ วิชาสาร
3.4 นายวุฒิศักดิ์ พิมพบุตร
3.5 นางอรุณรัตน สุดประเสริฐ

ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
ครูโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝายประสานงาน
1. นายสนธญา ไทรบุญจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย ทับทอง
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
3. นางสาวบุญญิสา ชวยชม
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา หมอดี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
5. นางพรพรรณ ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา กลิ่นพิกุล
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
7. นางสาวดวงนภา ผองผึ้ง
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ บาลลา
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา สุริยะฉาย
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
10. นายประเสริฐ บุญสุข
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
11. นางสาวสุภาจิราภรณ รอดนิกร
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
12. นางสาวสุภาพร นิลจินดา
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
13. นางสาวพรพรรณ ราษฎรสภา
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
14. นางสาวอัจวิมา ยังเจริญพร
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
/กิจกรรม...

-14กิจกรรมเพลงคุณธรรม
เพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ,ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําพญา ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก ตะโกพร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
3. นายธงชัย สิทธิสุนทร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ศรีประดับ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
5. นางวัลลภา บรรจงเกลี้ยง
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
6. นางเครือวัลย บัวสมบูรณ
ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม
กรรมการ
7. นายณัฏฐกิตต สังขพันธ
ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา
กรรมการ
8. นางพิรุณรัตน สุขประดิษฐ
ครูโรงเรียนวัดนิลเพชร
กรรมการ
9. นางพะเยาว ศิริโรจน
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
กรรมการ
10. นางกฤษณา ปุตตธรรมกุล
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
11. นางสังวาลย มีใจดี
ครูโรงเรียนบานคลองพระมอพิสัย กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
1. โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นางดุจดาว โตบางปา
1.2 นายสนิท โสมายัง
1.3 นางประจวบ ศรีทิพย
1.4 นางรัชนี โพธิ์ทา
1.5 นางสาวณิชกานต จงใจ

ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานรางกระทุม
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการและเลขานุการ

2. โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
2.1 นางดุจดาว โตบางปา
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ประธานกรรมการ
2.2 นางอัจฉรา โบสุวรรณ
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
2.3 นางสนทนา คุมรักษา
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
2.4 นางสาวลริชา มวงสอน
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม กรรมการ
2.5 นางสาวณิชกานต จงใจ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการและเลขานุการ
3. โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นางดุจดาว โตบางปา
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ประธานกรรมการ
3.2 นางวิริยา ธุวภัทร
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ กรรมการ
3.3 นางสาวพรทิพย ศิลปเจริญ
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ
3.4 นางสาวมธุรส อิ่มใจ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
3.5 นางสาวณิชกานต จงใจ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

-15กิจกรรมภาพยนตรสั้น
ภาพยนตรสั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายประกอบ ลมูลมอญ
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ พัดฉวี
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
กรรมการ
3. นายอธิพรรณ เทพวงษ
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล จันทรนิยม
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พุมถาวร
ครูโรงเรียนบานรางปลาหมอ
กรรมการ
6. นายศักรินทร ศรีทอง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมละครคุณธรรม
คณะกรรมการฝายประสานงาน
1. นายประวิทย ปนเวหา
ครูโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
กรรมการ
2. นางสาวศศิณัฐฐ ศรีบุญเรือง
ครูโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
กรรมการ
มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
ละครคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร หวานสนิท
ขาราชการบํานาญ สพม.1
กรรมการ
3. นางสาวพินทุบดี สิงหเสนี
ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ กรรมการ
4. นางพจนา ปนเวหา
ครูโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
กรรมการ
5. นางสาวเขมิกา สุขสงวน
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
6. นางสาวเพชรนารินทร ศรีโพธิ์ออน
ครูโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมละครประวัติศาสตร
ละครประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นายวีระ พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย ประธานกรรมการ
2. นายณรงค นิ่มอนงค
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
3. นางสุชาดา ศิลาสุวรรณ
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
4. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุข
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ กรรมการ
5. นางสาวเพียงดาว ศรีแกว
ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม
1. เลานิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นางรัชดา พุกผาสุก
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวขวัญนภา รุผักชี
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.3 นางสาวยานีย นาคแกว
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
1.4 นางอรุณี ศรีสุนทร
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
1.5 นางสาวชญานุช แกวสุภา
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
กรรมการและเลขานุการ
/2.เลานิทาน...
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2.1 นางสาวสมบูรณ ผดุงลอม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวางอารมณ
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวศศิธร สุกใส
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
2.3 นางสาวธันยจิรา ลิมปนเวทยานนท ครูโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม กรรมการ
2.4 นางยุพา เกาะประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
2.5 นางสิริพันธ สาบัว
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
3. เลานิทานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นางนริศรา เหมหงษา
ครูโรงเรียนบานบางเตย
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวประภาพร ทรัพยกุล
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
3.3 นางจิตติมา บัวสรวง
ครูโรงเรียนคลองนกกระทุง
กรรมการ
3.4 นายราเชนทร วงศไชย
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
กรรมการ
3.5 นางสาวสุภาพร มณีโชติ
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมมารยาทไทย
1. มารยาทไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นายภูวเดช สวางวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ประธานกรรมการ
1.2 นางวรรณา เที่ยงสมพงษ
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
กรรมการ
1.3 นางสาวสุปรียา ทองปรีชา
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
1.4 นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
1.5 นางสาวบุษกร แพประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
1.6 นางสุณี วรนัยพินิจ
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
1.7 วาที่ ร.ต.สิรวิชญ ศิลปะ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย กรรมการและเลขานุการ
2. มารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2.1 นายภูวเดช สวางวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ประธานกรรมการ
2.2 นางเบญจมาศ มูลทองสงค
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
2.3 นางสาวสุภาภรณ สุวาท
ครูโรงเรียนบานไผหลวง
กรรมการ
2.4 นางธีราวรรณ แกวบุญเรือง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
2.5 นางสาวแพรวพรรณ รัดถาดา
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
2.6 นางสาวยุพิน สนสาขา
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
2.7 วาที่ ร.ต.สิรวิชญ ศิลปะ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย กรรมการและเลขานุการ
3. มารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
3.1 นายภูวเดช สวางวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวเบญจวรรณ อวมมณี
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
3.3 นางสาวสมใจ เหลาจารุวงศ
ครูโรงเรียนบานคลองจินดา
กรรมการ
3.4 นางสาวสุภัทรา เข็มทอง
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
กรรมการ
3.5 นางสาวศิวลี มณีอินทร
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
3.6 นางสาวภัทรกร พลูทอง
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
3.7 วาที่ ร.ต.สิรวิชญ ศิลปะ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...
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1. สวดบาลีแปลไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
1.1 พระกิตติสารสุธี
1.2 วาที่รอยตรีศรีทรงพล ศรีฤกษ
รองผูอํานวยการโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ กรรมการ
1.3 นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
กรรมการ
1.4 นางวันดี ทัดมาลี
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
1.5 นางสงบ ปกปอง
ครูโรงเรียนวัดบางภาษี
กรรมการและเลขานุการ
2. สวดบาลีแปลอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 พระกิตติสารสุธี
รองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2.2 วาที่รอยตรีศรีทรงพล ศรีฤกษ รองผูอํานวยการโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
กรรมการ
2.3 นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
กรรมการ
2.4 นางวันดี ทัดมาลี
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
2.5 นางสมพิศ ศรีเกิดครืน
ครูโรงเรียนวัดบางภาษี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการแขงขันการเรียนรูภาษาประเทศที่สอง (ไมรวมภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมการแขงขันพูดสุนทรพจน
1. การแขงขันพูดสุนทรพจน (ภาษาจีน) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางสาวอําพรรณ นอยนารถ
ผูอํานวยการโรงเรียนเอกดรุณ ประธานกรรมการ
1.2 นายพิสิษธิ์ กิจศิริมงคล
ครูโรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก
กรรมการ
1.3 นางสาวศิรินุช กองตัน
ครูโรงเรียนมารียอุปถัมภ
กรรมการ
1.4 นางสาวกานตสินี ตั้งคณานุวัฒน
ครูโรงเรียนเจี้ยนหัว
กรรมการ
1.5 นางพัชราภร ลือวิมล
ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันพูดสุนทรพจน (ภาษาจีน) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นางสาวสาลี วิบลู ยชาติ
ผูอํานวยการโรงเรียนเจี้ยนหัว ประธานกรรมการ
2.2 Miss Wei Juan
ครูโรงเรียนเอกดรุณ
กรรมการ
2.3 นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน กรรมการ
2.4 นายอริยะ กาญจนศิริสกุล
ครูโรงเรียนสกลวิทยา
กรรมการ
2.5 นายจิรศักดิ์ ศรีสมุทร
ครูโรงเรียนเจี้ยนหัว
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นางสาวจีรวัฒน สิรสุนทร
ผูอํานวยการโรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก
2. Miss Gao Jinfeng
ครูโรงเรียนเอกดรุณ
3. นางสาวธนพร กิจรุงเรืองกุล
ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์
4. นางสาวไขมุกดิ์ วาที่ทัพรั้ง
ครูโรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการฝายประสานงาน รวบรวมและตรวจสอบผลการแขงขันกลุมสาระศิลปะ
1. นายทวีพงษ หลมวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเตย ประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช แสงโสภณ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
3. นางสาววาสนา สุรสีหเรืองชัย
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
4. นางสาวนิตยา สินลือนาม
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน เจริญมี
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
6. นางสาวหฤทัย เยาวบุตร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
7. นางสาวปณันยา จํารูญ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
8. นายพงศธร ดําริห
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
กิจกรรมการแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”
การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ชั้นประถมศึกษาปที่
1. นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ
2. นางอุษา ทองจันทรทา
3. นายประยูร ศิริพิน
4. นายจักรพงษ ฟุงขจร
5. นายปราโมทย อิศเรนทร
6. นายณัฐวุฒิ พุมถาวร
7. นายไพวัลย ระเบียบ

1 – 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดละมุด
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี
การแขงขันวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายจักรกฤษ ดอนงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก
2. นายพิชิตพล สิงหทองหอม
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
3. นายปยณัฐ ไชยธนพันธุ
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
4. นายศักดิ์ดา ทวีตั้งตระกูล
ครูโรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ
5. นางจรูญรัตน เรืองมัจฉา
ครูโรงเรียนบานคลองบางกระจัน
6. นางสาวปทมา หอมหวาน
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
7. นางสาวกรรณิการ จันทรไพร
ครูโรงเรียนวัดทาพูด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...
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กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี
การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายสมชาย รัตนอารี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภารัตน สมรูป
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
3. นางพรรณทิพา สวรรคบัญชา
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
4. นางสาวพรรณิดา จิตรจักร
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
5. นายคมสัน พรมเสน
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค
การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นางอุทัยวรรณ จรดล
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
2. นายสมภพ ขจรบุญ
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
3. นายวสวัตติ์ เสรีอัครวัชร
ครูโรงเรียนบานบางเตย
4. นางสุกัญญา ผสมดี
ครูโรงเรียนบานหอมเกร็ด
5. นายวสันต จินดาขัด
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการสรางสรรคภาพดวยการปะติด
การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายอณิวัชร นวมเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเพลินวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยรุง ทองทับทิม
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ กรรมการ
3. นายสุทธิลักษณ สุทธิธรรม
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้ม
ครูโรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ กรรมการ
5. วาที่ ร.ต.หญิงนิตา อินตัน
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
6. นายพินิจ แกวไชยพาน
ครูโรงเรียนบานทาตลาด
กรรมการ
7. นายไพรัตน จันทรทับพวง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน
การแขงขันวาดภาพลายเสน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. วาที่ ร.ต.ธวัฒน ประภาวิทย
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย
ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
3. นายจิรวัฒน เมืองแปน
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
4. นางสุทิตา ขาวสําอางค
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
5. นางปานทิพย เผาไพ
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

-20กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม
การแขงขันประติมากรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3, ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายสญชัย รัศมีแจม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมลมประธานกรรมการ
2. นางเพชรา วันวิชัย
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย จันทรบาง
ครูโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
กรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน ลําใยสิริ
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ
5. นางอําไพพร วัยนิพิฐพงษ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับรอง
การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ และฆองวงเล็ก การแขงขันเดี่ยวซอดวง เดี่ยวซออู เดี่ยวจะเข
เดี่ยวขิม 7 หยอง เดี่ยวขลุยเพียงออและขับรองเพลงไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายเสรี สุขถาวร
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์
ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนีย) กรรมการ
3. นายอานนท ขุนอังดี
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกําจาย
ครูโรงเรียนคลองทางหลวง
กรรมการ
5. นางระเบียบ อินทร
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
7. นางสาวธนธมล คุมสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ําแกว
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีล
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีไทย
การแขงขันวงเครื่องสายวงเล็ก, วงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว, วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู, วงอังกะลุง
และการประกวดกลองยาว ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นางวีนา แกวอนุ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด ประธานกรรมการ
2. นายสวิต ทับทิมศรี
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
3. นายอนันท หรั่งบุญลือ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายดุสิต บุญคุม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
5. นายอําพล อินทรชนบท
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
6. นายธาดาพันธุ สุขพิทักษ
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
กรรมการ
7. นายมนัส เอียงสมบูรณ
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ
8. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการ
9. นายขจรยศ กลิ่นอุบล
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
10.นายรัตนโชติ สีแปลก
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการ
11.นายสุริยาวุต จันโพพันธ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 21 กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีสตริง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายอรรณพ พรหมเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสาลวัน
2. นายวชิรวิทย นิติพันธ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมลม
3. นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีลูกทุง
การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก และประเภททีม ข ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
1. นางพรรณี สังขพญา
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
2. นางยุพินรัตน กุลภา
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
3. นายประรินทร ครองระวะ
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย – หญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายวิเชียร เถาวมูล
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ประธานกรรมการ
2. นางรุงนภา คาดการณไกล
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
3. นางพรนันท เลาโสภาภิรมย
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจ
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ
5. นางวันวิสาข มาลัย
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย – หญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง ประธานกรรมการ
2. วาที่ ร.ต.หญิง ดร.จีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ ครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. นางศุลีพร ทรงเกียรติ
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
4. นายบุญคุม โพธิพิพิธ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
5. นายปราโมทย หลีคา
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
6. นางสาวมยุรี แกวมณี
ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ
กรรมการ
7. นางวีณา จันทรวงศ
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงสากล
การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย – หญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษพร ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองบางกระจัน ประธานกรรมการ
2. วาที่ร.ต.หญิงมนัญญา มานะรัชศักดิ์ ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
3. นางสาวดนยพัชร บุญญาธิ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา ชูชัย
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
5. นางสาววาสนา สุรสีหเรืองชัย
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
6. นางสาวณิณฑฬฎีกาณฒ กํามาทอง ครูโรงเรียนบานดงเกตุ
กรรมการ
7. นายภูมิพัฒน วงศปทมทอง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 22 กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ และการประกวดขับขานประสานเสียง
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย – หญิง และการประกวดขับขานประสานเสียง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายไพฑูรย ชัยภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาตลาด ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา วันทวงศ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
3. นายวิรัช บัวบาน
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
5. นายสุทธิพร เทพจินดา
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
6. นางพัชรินทร คุณกระมุท
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
7. นางชูศรี นพรัตน
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.1 – ม.3
1. นายวรชิน มั่งคั่ง
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษา
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ กรรมการ
3. นางสาวกฤตยา อธิภัทรเมธา
ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(สาระนาฏศิลป)
กิจกรรมการแขงขันรําวงมาตรฐาน และการแขงขันระบํามาตรฐาน
1. การแขงขันรําวงมาตรฐาน และการแขงขันระบํามาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
1.1 นางเนตรทราย บัลลังกปทมา
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง ประธานกรรมการ
1.2 นางสาววรารักษ เรืองจันทร
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการ
1.3 นางสาวสุดา ธุวภัทร
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
1.4 นางอัญุมา อินทรวิมล
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
1.5 นางกิรณา สุวะยะ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.6 นางวนิดา ศรีสุข
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
1.7 นางสาวอังคณา โตมอญ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันรําวงมาตรฐาน และการแขงขันระบํามาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
ประธานกรรมการ
2.2 นางพรทิพย ชัยสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
2.3 นางสาวออสติน ฮาต
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
กรรมการ
2.4 นางมยุรี บุญคุม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.5 นางผิวนวล ชัยพันธ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.6 นายจิรายุทธ แสงสร
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 23 กิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ และการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ และการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
ศึกษานิเทศก สพป.นฐ.2
ประธานกรรมการ
2. นางอินทนิล บุญประกอบ
ครูวิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา
กรรมการ
3. นางสุภาภรณ กิจสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
4. นางสาวศจี เฟองบริบูรณ
ครูโรงเรียนวัดทุงนอย
กรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
6. นางสาวนันทนภัส เหลี่ยววงศภูธร ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
7. นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒนกลุ
ครูโรงเรียนบานหวยกรด
กรรมการ
8. นางวชิญาพร กล่ําอยูสุข
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการแสดงตลก และกิจกรรมการแขงขันมายากล
การแขงขันการแสดงตลก และการแขงขันมายากล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นายเศรษฐพัฒน สลับศรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา นําแสงจรรยาสุข
ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม
กรรมการ
3. นายชนะ ตระกูลราษฎร
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
4. นายภูชิต พฤกษาพัฒนา
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
5. นางดวงใจ แจมนิยม
ครูโรงเรียนวัดกลาง
กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ พิมล
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
7. นายสมพล มรกตจินดา
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
1. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางสาวฐิดาภรณ เพ็งหนู
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม ประธานกรรมการ
1.2 นายสังวร เที่ยงสมพงษ
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
กรรมการ
1.3 นางสาวชัชรี แผวสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
1.4 นางสาวภัทรมน ทรัพยเลิศ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
1.5 นางสาวนาตยา โพธิ์อุบล
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกรด ประธานกรรมการ
2.2 นางธารินี เอกเผาพันธุ
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
2.3 นางสาวสรินพัส เสารหงษ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
2.4 นางอุษา รัศมีจันทรเพ็ญ
ครูโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ กรรมการ
2.5 นางกรุณา ใจหาว
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 24 กิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ
1. การแขงขันจักสานไมไผ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นายประภาส จันทโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสําโรง ประธานกรรมการ
1.2 นางอรญาณี รัตนวัน
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
1.3 นางสาวภัคสรกัญญ พันธตาวงศ
ครูโรงเรียนวัดนิลเพชร
กรรมการ
1.4 นางสาวสมบูรณ เดชชาวนา
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
1.5 นายประพันธ ศรีพิพัฒนพรกุล
ครูโรงเรียนบานลานแหลม
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันจักสานไมไผ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยพลู ประธานกรรมการ
2.2 นางชื่นจิตร เอี่ยมโหมด
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.3 นายไพบูลย ยิ้มอยู
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
2.4 นางสมใจ เหมทอง
ครูโรงเรียนบานหวยกรด
กรรมการ
2.5 นางน้ําคาง สุทธาพิทักษสกุล
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง
1. พานพุมสักการะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางรัตนา จันทมัด
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม ประธานกรรมการ
1.2 นางนิภา ไชยปายาง
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
1.3 นางจินตนา ปนเวหา
ครูโรงเรียนวัดกลาง
กรรมการ
1.4 นางสาวบุญยานุช เมืองจินดา
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
กรรมการ
1.5 นางปรีดาพร ตุมทองคํา
ครูโรงเรียนวัดกลางครูเวียง
กรรมการและเลขานุการ
2. กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นายสถาพร นาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ประธานกรรมการ
2.2 นางมาลัยวรรณ สุทธาธาร
ครูโรงเรียนบานดงเกตุ
กรรมการ
2.3 นางสาวกิ่งแกว ธรรมบันดาลสุข
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.4 นางภิรมย ธนิกกุล
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
2.5 นางนงลักษณ ชวยคํา
ครูโรงเรียนวัดกกตาล
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ
1. การแขงขันโครงการอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นายเจริญ ศรีนาค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานตากฟาประธานกรรมการ
1.2 นางสาวจริญญา โพธิ์อุบล
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
1.3 นางสาวธันยพร โรจนภรทิพย
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.4 นายปานชัย ศรีพิทักษ
ครูโรงเรียนวัดกลาง
กรรมการ
1.5 นางสาวเทียมรัตน เอี่ยมศรีเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นางประภาพร เสนาะคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกเขมา ประธานกรรมการ
2.2 นายธรรศ กลิ่นพยอม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.3 นางไพเราะ แกนพรหม
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
2.4 นายมนัส คุณานุศาสน
ครูโรงเรียนบานไผคอกวัว
กรรมการ
2.5 นางสาววรรณา ประสิทธิวงษ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 25 กิจกรรมการแขงขันจัดสวนถาด
1. การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นายสุรเชษฐ กลิ่นพยอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด ประธานกรรมการ
1.2 นางปพิชญา กานตวิริโยกุล
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
1.3 นางกฤษณา มีบุญญา
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
1.4 นายสุรัตน โสมบานกวย
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
1.5 นายชมภู จันทรพวง
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลาง ประธานกรรมการ
2.2 นายไพศาล ไหลงาม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.3 นายวันเฉลิม พวงสําลี
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
2.4 นายยอดชาย นุตะโร
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ
2.5 นายวิบูลย สะอาดนัก
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร
1. การแขงขันแปรรูปอาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
1.1 นางสาวสุภีร เตชะเอนก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองใหมประธานกรรมการ
1.2 นางบุญเรือน ศรีเกตุนิ่ม
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ กรรมการ
1.3 นางภาวิดา ปนตบแตง
ครูโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม กรรมการ
1.4 นางสาวอธิพร พรสุดาชัย
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
1.5 นางสาวเพ็ญศิริ สิทธิชัยรุงโรจน
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันแปรรูปอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นางอศิภรณ อินทรมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางครูเวียง ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวบุญชู ศรีเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการ
2.3 นางสาวศิริพร บุญเรือง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.4 นางสาวขวัญใจ หัสภาค
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
2.5 นางสาวเครือวัลย ใหญสิมา
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันทําอาหาร
1. น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางอุไรรัตน บุญจันทร
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมลม ประธานกรรมการ
1.2 นางธันยธณิภา แยมสิรินันท
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
1.3 นางจรรยา โพธิพิพิธ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
1.4 นางสาวกัญญาภัทร ตรีโชติ
ครูโรงเรียนวัดดอนยอ
กรรมการ
1.5 นางคนึงนิตย โพธิ์ทองนาค
ครูโรงเรียนวัดละมุด
กรรมการและเลขานุการ
2. น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นางสาวดาวสวรรค พวงสมจิตต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงนอย ประธานกรรมการ
2.2 นางพรรณี วัณโณ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.3 นางสุไร ภิรมยคํา
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล กรรมการ
2.4 นางอนุรี พรหมศร
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
2.5 นางสาวสุณีย เหลือลอยเลิศ
ครูโรงเรียนบานพาดหมอน
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 26 กิจกรรมการแขงขันทําอาหารจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
1. การแขงขันทําอาหารจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
1.1 นางพิมลพร อมรศิลป
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง ประธานกรรมการ
1.2 นางมณี ถนอมกลอม
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
1.3 นางบุญตา เกียรติอมรเวช
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล กรรมการ
1.4 นางวรนิตย โพธิ
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
1.5 นางสาวณัฐภัชศร มูนีกูล
ครูโรงเรียนวัดสําโรง
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันทําอาหารจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานแหลม ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวประไพพรรณ เฟองรัตน
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.3 นางสาววรรณา สุริวรรณ
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ
2.4 นางพิมพฉัตร รักษาถอย
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
2.5 นางวัลลภา องคไทร
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันแกะสลักผักและผลไม
1. การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางสาวอุไร ชมมะลิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
1.2 นางอรวรรณ มวงนา
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
1.3 นางอมรา นุมนอย
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
1.4 นางสาวพรกมล ตรีสิริเนตร
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
1.5 นางพรสวรรค ตนมงคลกาญจน
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
2. การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นายวิชัย มูลทองสงค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิลามูล
2.2 นางสาวพรศรี นรินทรหงษทอง
ครูโรงเรียนวัดลานคา
2.3 นางญาณิภา แกวทอง
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
2.4 นางสําเนียง ปานอารีย
ครูโรงเรียนวัดหวยตะโก
2.5 นางสาวศิริรักษ ชาติเพียร
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
กิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายพงษเทพ อูหนู
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย หลายภา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
3. นายนราธิป เอกสินธุ
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
4. นางสาวจิราพร อยูเปนสุข
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
/การขงขัน...

-27การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายอานนท สิริสันตวชิระ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สามเกษร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
3. นางสาวทรรศนีย ปมิตตธศิล
ครูโรงเรียนบานบางเตย
กรรมการ
4. นางตุกตา โสภณธรรมคุณ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
5. นางสาวเกตุสุดา นะดี
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายสุทิน แสงอุทัย
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จีนเดีย
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการ
3. นายสันติ เฉลิมพันธุ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
4. นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร
ครูโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
กรรมการ
5. นางสาววิภาดา แกวคงคา
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายไพศาล ภาวสุทธิ
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนานันท สุวรรณศรี
ครูโรงเรียนวัดสําโรง
กรรมการ
3. นายวัลลภ ขวัญมา
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
4. นายชาญวัฒน อยูกําเนิด
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
5. นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายศุภวุฒิ บัวเจริญ
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
ประธานกรรมการ
2. นายณรงคศักดิ์ บุญมี
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
กรรมการ
3. นายสมชาย สุภาพงษ
ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
กรรมการ
4. นางสาววันวิสา จําปาแพง
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
5. นายอนุรักษ เหลืองวิไล
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1. นายวิฑูรย อริยะพงษ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
2. นางสาวอัจฉรา แผนกุล
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
3. นายจิรวุฒิ อริยวัฒนวงศ
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
4. นางสาวณฐมน อภิกติ ติธนาเดช
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
5. นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุล
ครูโรงเรียนวัดละมุด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/การแขงขัน...

- 28 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายเจน เกิดโพชา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานหอมเกร็ด ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย วงษปาน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายชวนากร กลั่นบุศย
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
4. นางทักษพร กกแกว
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน แสนพรหม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นางสมสมร กลาผจญ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
ประธานกรรมการ
2. นายนราเชษฐ วราเกษมสุข
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร โพธิช์ ยั
ครูโรงเรียนวัดลานคา
กรรมการ
4. นายกฤษฎา ปนทองคํา
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการ
5. นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟตแวร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นางธัญรดี บัวบาน
ครูโรงเรียนวัดลานคา
2. นางสาวสรวงสุดา ชวยทอง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
3. นางสุจินันท บริสุทธิ์
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
4. นายวรวิทย ตั้นเหลียง
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
5. นายสมพงษ ตะโกดี
ครูโรงเรียนบานลานแหลม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุนยนต)
กิจกรรมการประกวดหุนยนตอัตโนมัติ
การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายสุเทพ อยูยงค
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป เหลาจุมพล
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
3. นายบล เสียงเสนาะ
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ
การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่
1. นายสรรชัย วิบูลยชาติ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
2. นายวิบูลย เพื่อนชอบ
ครูโรงเรียนวัดดอนยอ
3. นางสาวสาธกา สุขสมัย
ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม

1–3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/กิจกรรม...

- 29 กิจกรรมการประกวดหุนยนตบังคับมือ
การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ชั้นประถมศึกษาปที่
1. นายอนนท ศรีพิพฒ
ั น
2. นางสาวมลฤดี เพ็งสงา
3. นายวัชระ เยียระยงค
4. นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก
5. นายรวิภาส โคมากุล

1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต ระบบอัตโนมัติ
การแขงขันโครงงานหุนยนต ระบบอัตโนมัติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วงศชนกนันท
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
3. นายภูธนะ วงษบุญตรี
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
กรรมการ
4. นายจิรายุ คุมถนอม
ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย
กรรมการ
5. นายเกรียงไกร คุณัชญธาดา
ครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแอโรบิก
แอโรบิก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
1. นายประทีป ทองงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ประธานกรรมการ
2. นายสําอางค นกใหญ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
3. นางสาวมาลินี คลองเชิงสาร
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ องคะศาสตร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
5. นายกฤษณะ อินทโชติ
ครูโรงเรียนบานคลองพระมอพิสัย กรรมการ
6. นายชูศักดิ์ ลี้บุญสง
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
7. นางสาวปรียาพร บูชา
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ
8. นายธีรพงศ อรนันต
ครูโรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก
กรรมการ
9. นายวันชัย ฉ่ําสุวรรณวัฒนา
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
1.1 นางสาววิไล วาราชะนนท
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผสามตําลึง ประธานกรรมการ
1.2 นางประไพศรี เนียมพันธ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
1.3 นางสุคนธ ฟาหวั่น
ครูโรงเรียนวัดบัวหวั่น
กรรมการ
1.4 นายคงสกุล รุงทวีชัย
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ
1.5 นางเกษร แฟงมาก
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการและเลขานุการ
/2.ตอบปญหา...

- 30 2. ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
2.1 นายธวัชชัย ใจทน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบัวปากทา ประธานกรรมการ
2.2 นายมานพ ทองกร
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.3 นายจิรายุทธ มวงสอน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
2.4 นางสาวบุปผา แกวเขียว
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
2.5 นายประทีป บุญอราม
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
1.1 นาย เฉลิมพล พุมกุมาร
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
1.2 นายสุนทร สามกองงาม
ครูโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
1.3 นางมาริสา ชูราศี
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
1.4 นางสาววนิดา เทนสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
1.5 นายทานุวัต ตรีวิทยานันท
ครูโรงเรียนวัดทุงนอย
1.6 นายปรวิทย หนูคง
ครูโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
1.7 นายมนตรี วัดนอย
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. การใชเข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
2.1 นายวิชัย แสงเพชร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
2.2 นางสาวขวัญใจ หัสชู
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
2.3 นายชํานาญ กัณหา
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
2.4 นายภูริ อยูวัตร
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
2.5 นางสาวจันทรเพ็ญ มวงสอน
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. การจัดการคายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
3.1 นายสุรพล บุรผากา
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
3.2 นายสุรินทร ปนกุมภีร
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
3.3 นายมานพ พูลสําราญ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
3.4 นายชุมพล รัตนพรมงคล
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
3.5 นางสาววัชรี พุมศรีพักตร
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมสภานักเรียน
1. กิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
1.1 นางเพลินพิณ จันทรออน
1.2 นางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยง
1.3 นางปุณยนุช สิริสันตวชิระ
1.4 นายเกงกลา อุนศิริ
1.5 นายทองพูล สุทาวัน

ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/2.กิจกรรม...

- 31 2. กิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.1 นายชูพงษ กําลังงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด ประธานกรรมการ
2.2 นายไพรัช ปรีสําเนียง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี กรรมการ
2.3 นายณัฐชพงศทัต หงสสุวพัชร
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
2.4 นางสาวกมลวรรณ ทนเถื่อน
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯกรรมการ
2.5 นางสาวสมทรง นัทธีศรี
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายสกนธ วงศสุกฤต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง
2. นายอภินันทน พุมรินทร
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
3. นางสาวมณีรัตน สะบู
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
1. การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.1 นางสาวระเบียบ ชาญชาง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ ประธานกรรมการ
1.2 นางน้ําทิพย วิบูลยชาติ
ครูโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
กรรมการ
1.3 นางอาจิณ พูลสําราญ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.4 นางสุกัญญา นิพิวรรณ
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ
1.5 นางสุรินทร ชีชาง
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2.1 นางเพ็ญประภา พูพะเนียด
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ประธานกรรมการ
2.2 นางเอื้อมเดือน เวิดสูงเนิน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
2.3 นางฐิติยา เตาสูงเนิน
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
2.4 นางสาวมณี จึงสมานญาติ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
2.5 นางศิริมา ผาลา
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน
การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. นางจันทรพิมพ รัตนเดชกําจาย ผูอํานวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สะสมทรัพย
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
3. นางสดใส ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
4. นางสุภาพร สรรพกิจชาญชัย
ครูโรงเรียนบานบางประแดง
กรรมการ
5. นางอภิชยาภา รัตนาบุญญาพร
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
6. นางสาวจตุพร เกตุแกว
ครูโรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ กรรมการ
7. นางสาวพิชญชาภา ศรีสุข
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวจิลาวัลย ไทยแท
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. การแขงขันการเลานิทาน ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเห็น ทางสติปญญา
ทางรางกาย ทางการเรียนรู และออทิสติก
1.1 นางปทุมมา
ขันฮะ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
1.2 นางนิภา
ทองไพบูรณ ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
1.3 นางสาวสุจติ ตรา อรุณรัตน
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
2. การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเห็น ทางสติปญญา
ทางรางกาย ทางการเรียนรู และออทิสติก
2.1 นายประเสริฐ ประกายรุงรัศมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2.2 นางยุพิน
สายเย็น
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
2.3 นางอรทัย
แสงทอง
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการ
2.4 นางณิชา
ราชพลเสน
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
3. การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเรียนรู
3.1 นางประนอม
แสงเพชร
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
ประธานกรรมการ
3.2 นางเรณู
ไกรสิงหสม
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
3.3 นางสาวปราณี
โลหิตา
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. การประกวดมารยาทงามอยางไทย ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการไดยิน
ทางสติปญญา และทางการเรียนรู
4.1 นายอนันต
รัศมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
4.2 นางนพรัตน
จุนทองแท
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
4.3 นางลภัสกร
เลิศสําราญ
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ
4.4 นางสาวอรพินท
เมืองนก
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. การแขงขันการทําอาหาร ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู
5.1 นางอุบล เศรษฐอํานวย
ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
ประธานกรรมการ
5.2 นางมณฑนา คําหอมชื่น
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ กรรมการ
5.3 นางสาวจันทิมา
เหลืองอรุณชัย ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
/6.การแขงขัน...

- 33 6. การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู
6.1 นางสายทอง
อินทรมณี
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจารุนันท ปทมพงศพันธ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
กรรมการ
6.3 นางสาวดวงใจ
โอษฐงาม
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
7. การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู
7.1 นางสาวจิราวรรณ รอดสําราญ
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวศุภรัสมิ์
อัครวรวัฒนกุล ครูโรงเรียนบานหวยกรด
กรรมการ
7.3 นางสาวทิตยา
บินฮายีอาลี
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
8. การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู
8.1 นายบุญชู
สวัสดิ์ตาล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
8.2 นางสาวทรายขวัญ กลาหาญ
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
8.3 นายอภิชาติ
ผาสุกตรี
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
9. การแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู
9.1 นางบรรจบ
มาเจริญ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
9.2 นางสาวณฑภัต
ตั๊นยิดเส็ง
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการ
9.3 นางสาวณิชารีย
แผนกุล
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
10. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา ทางรางกาย และทางการเรียนรู
10.1 นายฐปนพันธ
เปยมศิริ
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
10.2 นายสมาน
ทวีเลิศ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการ
10.3 นางสาวณัฐชา
รุงเรือง
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
11. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา ทางรางกาย และทางการเรียนรู
11.1 นายพิชาญ
กล่ํากลาง
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ ประธานกรรมการ
11.2 นางสาวหทัยกาญจน จันทรสอน ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการ
11.3 นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
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- 34 12. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเรียนรู
12.1 นายยุทธนา
ปฐมวรชาติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโยง ประธานกรรมการ
12.2 นายสุรศักดิ์
เจริญผล
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
12.3 นายประดิษฐ
ชาวไรนาค
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
12.4 นายภราดร
เจียมดําเนินกิจ ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
13. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเรียนรู
13.1 นางกฤษณา
ฤทธิ์คํารณ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
13.2 นางสาวนุสรา
เทียวประสงค ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
13.3 นายศุภวัฒน
อนอมร
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
สาระการเรียนรูศิลปะ
14. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการไดยิน ทางสติปญญา
ทางรางกาย ทางการเรียนรู และออทิสติก
14.1 นางสาวปยวรรณ กลัดจันทร
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
14.2 นายบุญจันทร
คําสี
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการ
14.3 นางสาววราภรณ เกียรติดํารงสกุล ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
15. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทความพิการ บกพรองทางการไดยิน ทางสติปญญา
ทางรางกาย ทางการเรียนรู และออทิสติก
15.1 นายเกษม
ดวงสรอยทอง ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ ประธานกรรมการ
15.2 นายอนุรัต
อนสง
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการ
15.3 นางสาวลภัสรดา แสงตระการกิจ ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
16. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเห็น
ทางสติปญญา ทางรางกาย ทางการเรียนรู และออทิสติก
16.1 วาที่ ร.ต.ใครทอง สิงหคํามา ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ ประธานกรรมการ
16.2 นางสาวพัชรา
วงษภา
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
กรรมการ
16.3 นายสิทธิพงษ
ชนประชา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
17. การแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเรียนรู
17.1 นางสาวจิตติมา คณาวงษ
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
ประธานกรรมการ
17.2 นางสาวชวลิดา แสนสุข
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
17.3 นางเนตรชนก
รินจันทร
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
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