-2มีหนาที่
1. จัดเตรียมสถานที่สําหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. วางผังการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ใหครอบคลุมทุกกิจกรรมการแขงขันฯ
3. จัดระเบียบ ดูแลความเรียบรอย ความปลอดภัยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
4. วางแผนการจัดการจราจร สถานที่จอดรถสําหรับผูมารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
5. ดําเนินการดานการตอนรับ อาหารและอาหารวางสําหรับคณะกรรมการการจัดงาน คณะกรรมการ
ตัดสินการแขงขัน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทุกทาน
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
จากเดิม นางสาวทิพยญดา เจียมคุณานนท
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
เปน นางสาววัลยลิยา สวยสะอาด
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก

กรรมการ
กรรมการ

กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 -3
จากเดิม นายธีระยุทธ ศรีปยะรัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ ประธานกรรมการ
เปน นางรจพร หนูทอง
ครูโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ
ประธานกรรมการ
กิจกรรมการแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ประเภทรอนนาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1. นายมนัส เอียงสมบูรณ
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ
2. นายพงศพัต
รัตนะ
ครูโรงเรียนบานบางประแดง
กรรมการ
3. นายประกาสิต สายอาจ
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ละครพล
ครูโรงเรียนบานบางประแดง
กรรมการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฏีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
จากเดิม นางสาวพรวิภา แสงสวาง
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
เปน นางจิตติยา มาชมสมบูรณ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
จากเดิม นางปทุม โยธาจันทร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
เปน นายสัณฐิติ กําภูพงษ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
/กิจกรรม...

-3กิจกรรมการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
จากเดิม นายธเนศ ปานอุทัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ประธานกรรมการ
เปน นางสาวสายพิรุณ หนักไหล
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝายประสานงาน
1. นายชาตรี อาภารรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุม ประธานกรรมการ
2. นายสนธญา ไทรบุญจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไร ชมมะลิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย ทับทอง
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
5. นางพรพรรณ ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ บาลลา
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา สุริยะฉาย
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
กรรมการ
8. นางสาวดวงนภา ผองผึ้ง
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
9. นายประเสริฐ บุญสุข
ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ
10. นางสาวจิราภรณ รอดนิกร
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
11. นางสาวสุภาพร นิลจินดา
ครูโรงเรียนบานรางปลาหมอ
กรรมการ
12. นางสาวพรพรรณ ราษฎรสภา
ครูโรงเรียนบานคลองพระมอพิสัย กรรมการ
13. นางสาวอัจจิมา ยังเจริญพร
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. วางแผนจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559
กิจกรรมเพลงคุณธรรม
เพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ,ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
จากเดิม 1. นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําพญา ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ปุตตธรรมกุล
ครูโรงเรียนวัดลําพญา กรรมการ
เปน

1. นางพจนา ปนเวหา
ครูโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
2. นางนภาพร ศรีสถาพรภิวัฒน ครูโรงเรียนวัดลําพญา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

/เลานิทาน...
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เลานิทานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
จากเดิม นางสาวประภาพร ทรัพยกุล
เปน นางสาวดลยา วงษารัตน

ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย

กรรมการ
กรรมการ

กิจกรรมละครคุณธรรม
ละครคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา สุขสงวน
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
3. นางสาวเพชรนารินทร ศรีโพธิ์ออน ครูโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
กรรมการ
4. นางยุพิน สระทองเยาว
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
กรรมการ
5. นายอธิษฐ ชัยชววุฒิ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ รอดสําราญ
ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมสวดมนตแปล
สวดมนตแปลไทย สวดมนตแปลอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จากเดิม พระกิตติสารสุธี รองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
เปน นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางภาษี
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
จากเดิม นายจิรายุทธ มวงสอน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
เปน นายสิทธิพงษ ไชยรัตน
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี
การแขงขันวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
นายปยณัฐ ไชยธนพันธุ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
กิจกรรมการแขงขันการแสดงตลก และกิจกรรมการแขงขันมายากล
การแขงขันการแสดงตลก และการแขงขันมายากล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จากเดิม นายสมพล มรกตจินดา
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
เปน นายณัฐกรณ นวลสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุนยนต)
กิจกรรมการประกวดหุนยนตอัตโนมัติ
การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
จากเดิม นายสุเทพ อยูยงค
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
ประธานกรรมการ
เปน
นายเกรียงไกร คุณัชญธาดา
ครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต ระบบอัตโนมัติ
การแขงขันโครงงานหุนยนต ระบบอัตโนมัติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
1. นายปรีชา สายค้ํา
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
2. นายภูธนะ วงษบุญตรี
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
จากเดิม 1. นางอาจิณ พูลสําราญ
2. นางสุกัญญา นิพิวรรณ
เปน

1. นางสาวรภกัญ สรอยทอง
2. นางสาวพรทิพย มูลทองชุน

ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต

กรรมการ
กรรมการ

ครูโรงเรียนวัดไรขงิ
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต

กรรมการ
กรรมการ

กิจกรรมการแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน
การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
จากเดิม นางจันทรพิมพ รัตนเดชกําจาย ผูอํานวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต ประธานกรรมการ
เปน นางศิวิไล ทีคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานคา
ประธานกรรมการ
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
นายเกงกลา อุนศิริ

ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา

กรรมการ

/คณะกรรมการ...

-6คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเห็น ทางสติปญญา
ทางรางกาย ทางการเรียนรู และออทิสติก
จากเดิม นางยุพิน สายเย็น
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
เปน
นางสาวขวัญใจ สิงหซื่อ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ
บกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู
จากเดิม นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒนกุล ครูโรงเรียนบานหวยกรด
กรรมการ
นางสาวทิตยา บินฮายีอาลี ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
เปน

นางเนตรชนก รินจันทร
นางสาวนิรบล หลักหาญ

ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเรียนรู
จากเดิม นายภราดร เจียมดําเนินกิจ ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
เปน
นายบวร นันตา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทความพิการ บกพรองทางการเรียนรู
จากเดิม นายประดิษฐ ชาวไรนาค
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ
เปน
นายสิทธิพงษ ชนประชา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาแขงขัน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2. เปนคณะกรรมการการแขงขัน ตัดสิน และชี้ขาดเกี่ยวกับการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ในกรณีที่เกิดปญหาระหวางการแขงขัน และพิจารณาการใหนักเรียนเขารวมการแขงขัน ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
/3.รับลงทะเบียน...

