คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ที่ 326/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
--------------------------------ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กําหนดจัดให้มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับเด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกิจกรรม
ต่าง ๆ เตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ต่อไป
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
ทีป่ รึกษา
๑. นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๒. นายเจตน์ รถกล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓. นายเล็ก ทาเพชร
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๔. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๕. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๖. นายนพภา ทองนพเก้า
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๗. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๘. นายไกรสิทธิ์ เกษี
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
มีหน้าที่ ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษา แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน
๑. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นายไกรสิทธิ์ เกษี
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการ
๓. นายเจตน์ รถกล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นายเล็ก ทาเพชร
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กรรมการ
๖. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กรรมการ
๗. นายนพภา ทองนพเก้า
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กรรมการ

๒
๘. นางกชพร ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๙. นางการะเกต นิยมธรรม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑๐. นางณัฐรดา ฤาชัย
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑๑. นางณัฎฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑๒. นางกรกนก ชุ่มใจศรี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑๓. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางชนินทร พันธุ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อํานวยการควบคุม กํากับ ดูแลให้การดําเนินงานจัดประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ติดตามผลและให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานแต่ละสนามแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑. คณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
๑. นายนนทิศกั ดิ์ ผาผาย
๒. นางกชพร ศิริปรุ

ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา

๑. การแข่งขันการปัน้ ดินน้าํ มัน
๑. นางศรีเรียง พานทอง
๒. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง
๓. นางสุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ
๔. นางสุมาลี รัชวัตร์
๕. นางสาวรมย์ธีรา เทพารส
6. นางกนกวรรณ นิลพงษ์
7. นางวิมล พึ่งภพ
8. นางยุภารันต์ สหัสสรังสี
9. นางณัฐชา ศิรินันท์

ครู โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ครู โรงเรียนบ้านลําสมพุง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
๑. นางรุ่งทิพย์ ชุมเปีย
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
๒. นางกองคํา หารคุโน
ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
๓. นางสุพรรณี โชติกวิรัตน์
ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
๔. นางสาวศิริพร บุตรวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
๕. นางอภิสรา วงศ์สถิตจิรกาล
ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
๖. นางศุจินธรา ไพรเขียว
ครู โรงเรียนบ้านซับพริก
๗. นางประทุม สาฤทธี
ครู โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด
8. นางปิยะมาศ ช้อนทอง
ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
9. นางราหุล รัตนวงศ์แข
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๓

๑. นายกฤติณัฎฐ์ นิลประพัฒน์
๒. นางกชพร ศิริปรุ

๒. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา

๑. การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ระดับชัน้ ป.๑–๓
๑. นายจรัญ แจ่มจันทร์
2. นางวันทนา ปานขาว
3. นางสวีณา รื่นสุข
4. นางสาวอนัญญา สายรัตน์
5. นางสาวพินิจ ทรงเจริญ
ระดับชัน้ ป.๔-๖
1. นางน้อยนภา ช่วยสงค์
2. นางยุวดี สุกใส
3. นายนิโรจน์ บุบผาชาติ
4. นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้
5. นางสาวสุนิชญ์ชญา กันตะนา
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางน้ําทิพย์ พงษ์ภมร
๒. นางพวงผภา วรรณา
๓. นางพิทยาภรณ์ อรชัย

ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)
ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

๒. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
ระดับชัน้ ป.๑- ๓
1. นางอณัญลักษณ์ นิลพัฒน์
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
2. นางสาคร ธงศิลา
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
3. นางสาวชมพูนุท ฉายเหมือนวงศ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
4. นางสาวละเอียด สุขเกษม
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
5. นางสาวจามจุรี วาระกุล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
ระดับชัน้ ป.๔- ๖
1. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
2. นางสาวธนภรณ์ น้อยบ้านโง้ง
ครู โรงเรียนบ้านซับพริก
3. นางนิภา ดวงเนตร
ครู โรงเรียนวัดนาบุญ
4. นางนงเยาว์ ทับสาร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
5. นางสาววาสนา ใจชื่น
ครู โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔
ระดับชัน้ ม.๑-๓
1. นางรัดฎา ชินโคตร
๑. นางสาวหยาดนภา สลาม
3. นางสาวนิศาชล งามประเสริฐ
๓. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางนัฎฐา สมบัติศรีเจริญ
๒. นางสาวศุภวรรณ โพธิ์ยา
3. นางเยาวเรศ คําภีร์
4. นางลํายอง เรืองคํา
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตัง
ระดับชัน้ ม.๑-๓
1. นางสาววีรวรรณ คงปาน
๒. นางสาวบุษรินทร์ มลคล้ํา
๓. นางสุพรรษา สุขสมบูรณ์

ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนวัดสร้างบุญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบ้านท่าพลู
ครู โรงเรียนวัดถ้ําเต่า
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ
ระดับชัน้ ป.๑-๓
๑. นางบังอร อําไพ
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๒. นางลัดดา รื่นไว
ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
๓. นายสําเริง กันร้าย
ครู โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางพัชรี บุตรน้ําเพ็ชร์
ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
๒. นางลัดดา เรืองเดช
ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
๓. นายธเนส ปุลันรัมย์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางยุพิน เสือสุรีย์
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
2. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
3. นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศร
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
๕. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
ระดับชัน้ ป.๑-๓
1. นางนฤมล กากแก้ว
ครู โรงเรียนวัดลําบัว
2. นางมยุรี ต้นแก้ว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
3. นางเพ็ญศรี หอมอุบล
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางอําพร เอี่ยมแจ้ง
๒. นางธนารัตน์ สาลี
๓. นางเกสร คํามูล
ระดับชัน้ ม.๑-๓
1. นางกาญจนา แก้วสถิตย์
2. นางสาวสมบัติ พยัคฆพรหม
๒. นางสาววริศรา ชอบธรรม

ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ครู โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
ครู โรงเรียนวัดท่าคล้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
ครู โรงเรียนวัดถ้ําเต่า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
๖.๑ กลอนสี่ (๔ บท)
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๖.๒ กาพย์ยานี 11 (๘ บท) ระดับชั้น ม. ๑-๓
๑. นางศิริเกศ กองชาญ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
๒. นางสุภาพร นอสูงเนิน
ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
3. นายธนพงษ์ อินทนิจ
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
4. นางวรัญญา ทิวาวงษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
5. นางนุศรา โมราบุตร
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
๑. นางสาวลัดดา แตงหอม
๒. นางสาวลฏาภา นาคคูบัว
๓. นางณัฐรดา ฤาชัย

๓. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา

๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชัน้ ป.๑-๓
๑. นางประเสริฐ ล้อสุนิรันดร์
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
๒. นางสาวณิชาภา ไทยภักดี
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
๓. นางสมดวง อวยไชย
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๔. นางสุรี เปียสกุล
ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
๕. นางสาวรุจิรา อินทร์มณี
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางอรวรรณ นุชนา
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
2. นางสุธาลักษณ์ สุวรรณศรี
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
3. นายสิทธิชัย สาหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านลําสมพุง
4. นางดารุณี ดาหล้า
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
๕. นางสาวชนากานต์ รัตนดา
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางอรุณศรี รักญาติ
๒. นางสาววาสนา โสดานิล
๓. นางสาวสายฝน ศิลากุล

ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าพลู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์
๓. การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชัน้ ป.๔–๖
1. นายคมสัน แจ้งมรคา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
ประธานกรรมการ
2. นางวิมล ไวยโภคา
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
กรรมการ
3. นางรัศมี ฆ้อนทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
กรรมการ
5. นางเทวทินนา จงกล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางสุพัตรา ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ประธานกรรมการ
๒. นายฉกรรจ์ เสนา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสนุน่
กรรมการ
๓. นายปรีชา เพ็งศรี
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
กรรมการ
๔. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๕. นางมธุรส ชาคําใส
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
กรรมการและเลขานุการ
4. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางพัชรี หุ่นเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๒. นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคา
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
๓. นางสาวรินดา พงค์นะภา
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางดวงนภา แจ้งมรคา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๒. นายสมัคร ชูจะหมื่น
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)
๓. นางยุภาพร ด้วงโต๊ด
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชัน้ ป.๑-๓
๑. นางสาวกชนิภา โชชื่น
๒. นางสาวเรียนตา ทาเพ็ชร์
๓. นายณรงค์ บุตรสิงห์
๔. นางสาวอนัญญา สายรัตน์
๕. นางสาววรรณา แช่มพุทรา
๖. นางสาวปฏิญญา คํานวณชัย
๗. นางสาววริศรา รัชวัฒน์

ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางกชกร รุ่งหัวไผ่
๒. นางสาวสิริพร ลุนศรี
๓. นางมยุรี ต้นแก้ว
๔. นางสาวอาลิษา ปานาเขียว
๕. นายกิตติภพ เนตรแสงศรี
๖. นายทวีศักดิ์ บุญส่งศรี
๗. นางสาววันทนีย์ ส้มเกลี้ยง
ระดับชัน้ ม.๑ - ๓
๑. นางนิลินี ด้วงหนองบัว
๒. นางภิรมย์พร ระสะครบุรี
3. นายพรชัย เรืองหิรัญ
4. นางลักขณา ผงด้วง
5. นางสาวขวัญกมล วิวัฒน์วรธรรม

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
ครู โรงเรียนบ้านโป่งไทร
ครู โรงเรียนบ้านซับกระดาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบ้านลําพญากลาง
ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
๑. นายอนุรักษ์ ระย้า
2. นางกชพร ศิริปรุ

ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา

๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชัน้ ป.๔-๖
1. นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
2. นางวรุณรัตน์ สลุงอยู่ดาสิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
3. นางสาวรัตนา โครงกระโทก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
4 นางระแวง พิกุลทอง
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๕. นางสงกรานต์ เกตุบุญมี
ระดับชัน้ ม.๑-๓
1. นายมงคล รักษาทรัพย์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
2. นายสมพร พานิชย์
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
3. นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
4. นางสาวธิดารัตน์ การัตน์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสนุน่
๕. นางสาวธัญญานุช สุดแท้
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓
1. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึก
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรส เอกบุตร
ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
กรรมการ
3. นางสาวรัตติยากร อ่อนตา
ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
กรรมการและเลขานุการ

๘
๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ระดับชัน้ ป.๔-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางอัมพร จันทร์มณี
๒. นางสาวพลอยปภัส จิรกุลเรืองนนท์
๓. นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน์

ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับสนุน่
ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม

๔. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-๖
๑. นางสารภี อากาศฤกษ์
ครู โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
2. นางสาวอรุโณทัย อินทะชาติ
ครู โรงเรียนวัดบ่อโศรก
๓. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายณรงค์ชนม์ เพ็ชรภาค
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
๒. นางสาวพิชามญชุ์ นันทิกลุ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโคกกรุง
๓. นางสาวอรนุช ฉิมปาน
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ป.๑-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางสาวกฤษณา ชูสุข
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเรณู ขุนจ่าเมือง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
กรรมการ
๓. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทอง
ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
๑. นายอนุรักษ์ ระย้า
๒. นางกรกนก ชุ่มใจศรี

๔.๑ นักบินน้อย สพฐ.
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา

๑. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
๑. นางสมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล
๒. นางสาวศิรินทรา สอนสวัสดิ์
3. นางสมจิตร พานมะลิ
4. นายเสฏฐวุฒิ นิลกระ
5. นางสุวคนธ์ โสดานิล

ระดับชัน้ ป.๑-๓
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.๔-๖
๑. ว่าที่ ร.ต.อัจฉริยะ เปรื่องเดช
ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
๒. นายลิขิต ดวงสนาม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
3. นางสาวศิริวรรณ ภิรมราช
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
4. นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
5. นางฐิตติกานต์ ประสารวงษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๙
๓. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางวัชราพร พืชผล
๒. นางสาวกัลยาณี ศรีจานเหนือ
3. นางกัญญา แต้มสาระ
4. นายประจักษ์ แสนสุภา
5. นายธีระพงศ์ จันทรัตน์

ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ครู โรงเรียนวัดบ้านลํา(บ้านลําวิทยาคาร)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายธนวิชร์ จิตรเที่ยง
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชลธิชา บังเลา
ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
กรรมการ
3. นางสาวขนางวัฒน์ เห็นถูก
ครู โรงเรียนวัดถ้ําเต่า
กรรมกร
4. นางสาวศิริประภา เรียบร้อย
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
5. นายณกรณ์ โกทัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพืน้ ) ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายนโม เสนาะเสียง
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ประธานกรรมการ
๒. นายภาณุกร อุปัชฌาย์
ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
กรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุมัจฉา
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
4. นางสาวสุกานดา กวางทอง
กรรมการ
5. นางสาวศุภกานต์ เบียดนอก
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
ศึกษานิเทศก์
๒. นางกชพร ศิริปรุ
นักวิชการศึกษา

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๑. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชัน้ ป.๑-๓, ป.4-6 และ ม.๑-๓
๑. นายศิริ เข็มพงษ์
ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
๒. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินซ้อน
3. นางสมพร เที่ยงธรรม
ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง
4. นายสังเวียน สกุลอินทร์
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
5. นางพรชนิตฐา วันดี
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ , ป.4-6 และ ม.๑-๓
๑. นายทองพูน ศรีพรมมาตร์
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
๒. นางราตรี ภู่ภักดี
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๓. นายเริงฤทธิ์ บุญพร
ครู โรงเรียนวัดถ้ําเต่า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐
๓. การประกวดภาพยนตร์สนั้ ระดับชั้น ป.๑-๖, ม.๑-๓
๔. การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ม.3
๑. นางสําเภา สรหงษ์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
๒. นางสาวน้ําผึ้ง บุญสกุล
ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
๓. นางสาวนิตพร บุญหนัก
ครู โรงเรียนวัดบ้านจาน
๕. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชัน้ ป.๑-๓, ม.1-3
๑. นางวรางคณา บุญครอบ
2. นางอรทัย นิติพงษ์อนุพร
3. นางศรีสมบูรณ์ พงษ์ภมร
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นายประดิษฐ์ ประดับมุข
๒. นางภาวิณีย์ นนทชัย
๓. นายสถิตย์ นาคเพชร
๖. การประกวดมารยาทไทย
ระดับชัน้ ป.๑-๓
๑. นางวาสนา สุขธนู
2. นางประนอม ธนูศร
3. นางพรรณพร เขียวอ่อน
4. นายเกริกเกียรติ เตโช
5. นางบังอร ปัญจมาศ
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางบุญรวม งามคณะ
๒. นางพัชนี กองแสน
3. นางสาวสิริวรรณ แสนสุข
4. นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว
5. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางสุภาพร บุบผาชาติ
๒. นางอุบล ไตรทาน
๓. นางสวนิต จันทร์เพ็ญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
ครู โรงเรียนวัดนาบุญ
ครู โรงเรียนวัดโพนทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
ครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
ครู โรงเรียนวัดหนองครก
ครู โรงเรียนวัดหนองครก
ครู โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)

ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
กรรมการและเลขานุการ

๗. การประกวดสวดมนต์แปล
๗.๑ สวดบาลีแปลไทย ระดับชัน้ ป.๑-ม.๓
๑. นางนพวรรณ อรรถจินดา
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
๒. นายชนะ คัมภิรานนท์
ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
๓. นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสวุ รรณ์
ครู โรงเรียนวัดคลองใหม่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๖. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
๑. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
๒. นางธนินี การปลูก

ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
1. นางธนินี การปลูก
2. นางกฤษณา ขาวใบไม้
3. นางชมนาด แซ่ตั้ง
4. MissGUO YUNMEI
5. นางสาวจิราวรรณ จันเตื่อย

ระดับชัน้ ป.๔-๖
ระดับชัน้ ม.1-3
ศึกษานิเทศก์
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
ครู โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
ครู โรงเรียนบํารุงปัญญา
ครู โรงเรียนอนุบาลวิชชากร

ศึกษานิเทศก์

๗. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
๑. นายสมชาย แสงดวงมาศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า
๒. นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศก์
๑. การประกวดแอโรบิก
ระดับชัน้ ป.๑-๖, ม.๑-๓
๑. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคําบล
๒. นางบุบผา ทองเปลว
๓. นายอุเทน ศรีสลุง
๔. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์
๕. นางศรีนวน เมยขุนทด

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

๒. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชัน้ ป.๑-๖
๑. นายสมชาย แสงดวงมาศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า
๒. นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
๓. นางศิริรัตน์ ผิวแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลวิชชากร
๔. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์
ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา
๕. นางสําเริง ถาวรทรัพย์
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายธวัช บัวสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
๒. นายวีระ นิม่ ตลุง
ครู โรงเรียนวัดวังยาง
๓. นายวิรุต หนองหงอก
ครู โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
๔. นางศิริวรรณ กาญจนพิมาย
ครู โรงเรียนจิน่ เต๊อะแก่งคอย
๕. นางสาววันทนา ปานขาว
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒
๘. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.๑ การงานอาชีพ
๑. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
๒. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์

ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายพรชัย จั่นเพ็ชร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพลู
๒. นางลัดดา เฉลยทัศน์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๓. นางเฉลา บุญมี
ครู โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
๔. นางประนอม โคตรภูธร
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
๕. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
ระดับชัน้ ป.๔-๖ และ ชัน้ ม.๑-๓
๑. นายวิชิต ราญฎร
๒. นางสิริกุล ศิลาแรง
๓. นางกําไลทิพย์ รักษารมย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

๓. การแข่งขันประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง
ระดับชัน้ ป.๔-๖ (พานพุ่มสักการะ) และ ระดับชัน้ ม.๑ - ๓ (กระทงดอกไม้ธปู เทียนแพ)
๑. นางประสมสิน พูนสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ ฉายประดับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
กรรมการ
๓. นางพรปวีณ์ เพชรแทน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางศิริ กลับสงวน
๒. นายนิพนธ์ อั้งเจริญ
๓. นางสุนันท์ พราวศรี
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
๒. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบาน
๓. นางนิติยา ปั้นย้อย

ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม
ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๓
๕. การแข่งขันการจัดสวนถาด
๕.๑ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔-๖
๕.๒ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)
๑. นายสุเมธา ติยะบุตร
๒. นายสฤษฏิ์ จิตนอก
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
๓. นางพจนา ไชยรุตม์
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๔. นายสมบัติ บุญมี
ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม
๕. นายเกรียงศักดิ์ พันธุ
ครู โรงเรียนวัดบ่อโศรก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖. การแข่งขันแปรรูปอาหาร
ระดับชัน้ ป.๔-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางณัชชา ผ่องเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๒. นางรภัสสา ราชโส
ครู โรงเรียนวัดบุรีการาม
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
๓. นางอุดมรัตน์ ตลับนาค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗. การแข่งขันทําอาหาร น้าํ พริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับชัน้ ป.๔-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางชวนพิศ พลธรรม
ครู โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)
๒. นางฉัตรอุมา เมาฬี
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๓. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๔. นางเพ็ญศรี ชินวร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
๕. นางนฤมล กากแก้ว
ครู โรงเรียนวัดลําบัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. การแข่งขันทําอาหารคาวหวานจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชัน้ ป.๔-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางประภาศรี จิตนอก
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
ประธานกรรมการ
๒. นางนภัสสร ม่วงทิม
ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
๓. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุด
๙. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
ระดับชัน้ ป.๔-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นางอุไรวรรณ สนิทไชย
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๒. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้ว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
๓. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควร
ครู โรงเรียนวัดบ้านจาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔

๑. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
๒. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์

๘.๒ คอมพิวเตอร์
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-๓
๑. นายไพศาล รุกขชาติ
ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย ไพบูลย์วัฒนผล
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
๓. นางสาววงจันทร์ คําพาผง
กรรมการ
๔. นางสาวเรวดี รัตนวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
กรรมการ
๕. นางนิติยา ปั้นย้อย
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันการสร้างการ์ตนู แอนิเมชัน่ (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้ ม.๑-๓
ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
1. นายเสฏฐีรตั น์ อยู่บุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ส่างเสาร์
ครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
กรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงิน
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้ ป.๔ – ๖ และ ม.๑ – ๓
๑. นายประวิทย์ คําพุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
ประธานกรรมการ
๒. นายยศภูมิ ศุขพันธุ์
ครู โรงเรียนวัดนาบุญ
กรรมการ
๓. สิบตรีทิณกร เชื้อพันธุ์ลาน
ครู โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ระดับชัน้ ป. ๔-๖
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
ประธานกรรมการ
๑. นายพยนต์ เหนือโท
๒. นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์
ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล ม่วงกล่ํา
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ปิ่นปั้น
ครู โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
กรรมการ
5. นางสาวลัคนา สมนวนตาด
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางแน่งน้อย สมสอาด
ครู โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
กรรมการ
๓. นางสาวนุชนาถ ผาน้อย
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
กรรมการและเลขานุการ
๖. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
ระดับชัน้ ป. ๔-๖
๑. นายเสนีย์ ศรีภานุมาต
ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
๒. นางลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๓. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์
ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
๔. นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรี
ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
๕. นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๕
๗. การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป. ๔-๖ และ ระดับชัน้ ม. ๑ – ๓
๑. นายประสบ โชติกวิรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง
ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
ครู โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
กรรมการ
๓. นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
๑. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๒. นางสาวสุจิตรา มงคลเกตุ
ครู โรงเรียนวัดบึงไม้
ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
๓. นางสาวอรชา ประสาทชัย
๑. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
๒. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๓ หุ่นยนต์ สพฐ.
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๑. การแข่งขันหุ่นยนต์อตั โนมัติ
ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
๒. การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
๓. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
๔. การประกวดโครงงานหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับชัน้ ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
๑. นายเสนีย์ ศรีภานุมาต
ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
2. นายพยนต์ เหนือโท
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
3. นายสมเกียรติ สุทนต์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
4. นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา
ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
5. นายณัฐพล ทับวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
๑. นายดุสิต จันทร์ศรี
๒. นายจําลอง งามพลกรัง
๓. นางสาวพรรณวดี ปามุทา

ศึกษานิเทศก์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ผู้ประสานงานสาระทัศนศิลป์
ผู้ประสานงานสาระดนตรี
ผู้ประสานงานสาระนาฏศิลป์

๙.๑ สาระทัศนศิลป์
๑. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.๑-๓, ป.๔- ๖ และ ม.๑ - ๓
๑. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
๒. นายสมจิตร์ นารีผล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
๓. นายไชยวัฒน์ กระจง
ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
๔. นางมาลัย พรสินชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
๕. นางสาวสุกัลยา ขําเถื่อน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๖
๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชัน้ ป.๑-๓, ป. ๔- ๖ และ ม. ๑- ๓
๑. นายพิชัย โคตรภูธร
ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒. นายวันชัย สุริอาจ
ครู โรงเรียนบ้านซับดินดํา
๓. นางวิรัช ศุภวงศ์
ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
๔. นางสุธาทิพย์ คัมภีระ
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
๕. นายสุรัตน์ ชาพรมมา
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชัน้ ม.๑-๓
๔. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๖. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้น
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๒. นายสมชาย บารมี
ครู โรงเรียนวัดหนองครก
๓. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓
๑. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
3. นางสาวนารา นิลนันท์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
4. นางจันทร์จริ า คุ้มสมบัติ
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
5. นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗. การแข่งขันประติมากรรม ระดับชัน้ ป.๑-๓ ป.๔-๖ และประติมากรรม (ลอยตัว) ม.๑-๓
๑. นายจรัญ จูปรางค์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พราวศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
กรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตร
ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
กรรมการ
4. นายธนพงษ์ อินทนิจ
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
กรรมการ
5. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒
กรรมการและเลขานุการ
๙.๒ สาระดนตรี
๘. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
(เดี่ยวระนาดเอก, เดี่ยวระนาดทุ้ม, เดี่ยวฆ้องวงใหญ่, เดีย่ วฆ้องวงเล็ก, เดี่ยวซอด้วง, เดี่ยวซออู้, เดีย่ วจะเข้,
เดี่ยวขิม ๗ หย่อง, เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ, ขับร้องเพลงไทย) ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
๑. นายสุภัทรชัย กระสินหอม
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
ประธานกรรมการ
๒. นายไพฑูรย์ ปัจฉิม
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ควบคุม
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
กรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
กรรมการ
5. นางศิขริน ไผ่นาค
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
กรรมการและเลขานุการ

๑๗
๙. การแข่งขันวงดนตรีไทย
๙.๑ วงเครื่องสายวงเล็ก
๙.๓ วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
๙.๔ วงอังกะลุง
๑. นายพิพัฒน์ อรรถจินดา
๒. นายไพศาล ยอดทอง
3. นางสาวสุภัค พวงมณี
4. นางสาวนงนุช ชัยศรี
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรม

ระดับชั้น ป.๑-๖
ระดับชัน้ ป.๑-๖ และ ม.๑-๓
ระดับชั้น ป.๑-๖
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
ครู โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล)
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ครู โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๑๐. การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๑-๓
๑๑. การแข่งขันวงดนตรีลกู ทุ่ง
ประเภททีม ก ระดับชัน้ ป.๑ – ม.๓
ประเภททีม ข ระดับชัน้ ป.๑ – ม.๓
๑. นายคมกฤต พึ่งภพ
ครู โรงเรียนวัดบ้านหมาก
๒. นายฉวี มณีภาค
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่ม
ครู โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา
5. นายภาคภูมิ มาศศิริ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)
๑๒. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.1-3 (หญิง)
1. นายฉวี มณีภาค
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
2. นายดุลยภพ เสียงแจ่ม
ครู โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา
3. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
4. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
ครู โรงเรียนบ้านลําสมพุง
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.๑-๓ (ชาย)
๑. นายไพโรจน์ ยวงอักษร
ครู โรงเรียนวัดขอนหอม
๒. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อย
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๓. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสี
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
4. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
5. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
ครู โรงเรียนบ้านสมพุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๘
๑๓. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย / หญิง) ระดับชัน้ ป.๑-๖, ม.๑-๓
๑. นายสําราญ ทองสุก
ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
๒. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสี
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
3. นางสาวสุดารัตน์ นาคเม้า
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
4. นางสาวสมคิด ควบคุม
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
5. นางปพัฏชญา พึ่งภพ
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย / หญิง) ระดับชั้น ป.๑-๖, ม.๑-๓
๑. นายปิยะ ฉิมมา
ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
๒. นายคันชิต วงษ์บูชา
ครู โรงเรียนบ้านโป่งไทร
3. นางสาววีรยา จูกระจ่าง
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
4. นางชนัญญา เศวตศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๕. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย / หญิง)
ระดับชั้น ป.๑-๖
๑. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย พันธุจนิ ะ
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
๓. นางวารี อร่ามทอง
ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตัง
ครู โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ระดับชัน้ ม.1-3
1. นายคมกฤต พึ่งภพ
ครู โรงเรียนวัดบ้านหมาก
2. นายฉวี มณีภาค
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่ม
ครู โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา
5. นายภาคภูมิ มาศศิริ
ครู โรงเรียนไทรัฐวทิยา 68(วัดเหวลาด)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๖. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชัน้ ป.๑-ม.๓
๑. นายคมกฤต พึ่งภพ
ครู โรงเรียนวัดบ้านหมาก
๒. นายฉวี มณีภาค
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
4. นายดุลยภพ เสียงแจ่ม
ครู โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา
5. นายภาคภูมิ มาศศิริ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๙
๑๗. การประกวดขับขานประสานเสียง
1. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสี
3. นางสาววีรยา จูกระจ่าง
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์
5. นางวารี อร่ามทอง

ระดับชัน้ ป.๑-๖, ม.๑-๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประกวดกลองยาว ระดับชั้น ป.1-6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดา
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
2. นายไพศาล ยอดทอง
ครู โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
3. นางสาวสุภัค พวงมณี
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
4. นายอนุชาติ เพ็งกลั่น
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
5. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๓ สาระนาฏศิลป์
๑๘. การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-๖ และ ม.๑-๓
๑๙. การแข่งขันระบํามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-๖ และ ม.๑-๓
๑. นางดาราพร เพ็งกลั่น
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
2. นางชนิดา จงกูล
ครู โรงเรียนวัดนาบุญ
๓. นางสุนิศา บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านบางกง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๐. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ระดับชัน้ ป.1-๖ และ ม.๑-๓
๑. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง
ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว
๒. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษา
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
๓. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๑. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-๖
๑. นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒. นางสุมาลี ภู่ธงแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๓. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะ
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๒. การแข่งขันการแสดงตลก
๑. นายเล็ก ชนะชัย
๒. นางกนกวรรณ นิลพงษ์
๓. นายพิทักษ์สัน บัวภา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ป.1- ม.๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านลําสมพุง
ครู โรงเรียนวัดบ้านลํา(บ้านลําวิทยาคาร)

๒๐

1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
2. นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
3. นางการะเกต นิยมธรรม
4. นางณัฎฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์

๑๐. คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
๑.๑ การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ระดับชัน้ ป.๑-๓
๑. นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกจักรกฤษ บรรจงศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
กรรมการ
๓. นายพิทักษ์สัน บัวภา
ครู โรงเรียนวัดบ้านลํา(บ้านลําวิทยาคาร)
กรรมการ
๔. นายปรีดา นามนาคประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
กรรมการ
๕. นายอนันตชัย เมฆปั้น
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
กรรมการ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)
๖. นางดารณี วิลามาศ
กรรมการ
๗. นางศรีนวน เมยขุนทด
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-๖
๑. นายวิจิตร์ พิกุลทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ประธานกรรมการ
๒. นายชยันต์ กันสีเวียง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
กรรมการ
๓. นายถวิล ผาโพธิ์
ครู โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
กรรมการ
๔. นายจรัญ พิมพ์ศร
ครู โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
กรรมการ
๕. นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
กรรมการ
๖. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจริยะพร
ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒
กรรมการ
๗. นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
กรรมการและเลขานุการ
๑.๓ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชัน้ ม.๑-๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ประธานกรรมการ
๑. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
2. นายวิเศษ กัณหาลี
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
กรรมการ
3. นายเจษฎา ลําลึก
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชัน้ ป.๑-ม.๓
๓. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา(YC : Youth Counselor) ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายชุมพร บุญน้อม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ
2. นางยุพา ช้างสีทา
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
3. นางระเบียบ อุบลวัตร์
4. นางเพ็ญศรี สุมาลย์
ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
5. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้า
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น

ประธานธรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

๒๑
๔. การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๔.๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชัน้ ป.๔-๖
๑. นางดัสสนี สังข์วงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
๒. นางเกษร คํามูล
ครู โรงเรียนวัดท่าคล้อ
๓. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
๔. นางสาวสุนิสา ศิรมิ ะณี
ครู โรงเรียนวัดบ้านลาด
๕. นางนุศรา โมราบุตร
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
ระดับชัน้ ม.1-3
1. นางสาวจําปี เฟื่องวงค์
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
2. นางบังอร อําไพ
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
4. นางสาวเพชรไพริณ ตรีโสภณากร ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
5. นางสาวจามจุรี วาระกุล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
4.2 การประกวดยุวบรรณรักส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-6 และ ระดับชัน้ ม.1-3
1. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
2. นางอัมพร เอี่ยมแจ้ง
3. นางพูนศรี โพธิ์ประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
๔. นางสาวจามจุรี วาระกุล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
๕. นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญ
ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๑๑. คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
๑. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
ศึกษานิเทศก์
๒. นางสาวลัดดา แตงหอม
ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. การเข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ทางร่างกายฯ ทางการเรียนรู้
ระดับชัน้ ป.๑-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๒. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ทางร่างกายฯ ทางการเรียนรู้
ระดับชัน้ ป.๑-๖
3. การแข่งขันทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน้ ป.4-6 และ ม.1-3
๑. นางพูนศรี โพธิประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ประธานกรรมการ
๒. นายปนิทัศน์ ปิ่นปาน
ครู โรงเรียนวัดนาบุญ
กรรมการ
๓. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
กรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
กรรมการ
5. นางพรปวีณ์ เพชรแทน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
กรรมการและเลขานุการ

๒๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา และทางการเรียนรู้
ระดับชัน้ ป.๑-๖
๑. นางบุญรวม งามคณะ
ครู โรงเรียนวัดหนองครก
ประธานกรรมการ
๒. นางพัชรนันท์ กองแสน
ครู โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
กรรมการ
๓. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
๕. การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน้ ป.๑-๖
๖. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชัน้ ป.๑-๖
๑. นางประสมสิน พูนสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพ ฉายประดับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
กรรมการ
๓. นางสิริกุล ศิลาแรง
ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
กรรมการและเลขานุการ
๗. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
๘. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา และทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-๖
๑. นายพรชัย จั่นเพ็ชร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพลู
ประธานกรรมการ
๒. นางประนอม โคตรภูธร
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
กรรมการ
๓. นางลัดดา เฉลยทัศน์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
กรรมการ
๔. นางเฉลา บุญมี
ครู โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
กรรมการ
๕. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
๑๐. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ระดับชัน้ ป.๑-๖
ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน้ ป.๑-๖ และ ม.1-3
๑. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุล
ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
๒. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
๓. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์
ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน้ ป.๑-๖
๑๒. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน้ ป.๑-๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพฒน์คีรีเขต)
๑. นายสุเมธา ติยะบุตร
ประธานกรรมการ
๒. นางพจนา ไชยรุตม์
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
กรรมการ
๓. นายสฤษฎิ์ จิตนอก
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
กรรมการ
๔. นายสมบัติ บุญมี
ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม
กรรมการ
๕. นายเกรียงศักดิ์ พันธุ
ครู โรงเรียนวัดบ่อโศรก
กรรมการและเลขานุการ

๒๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
๑๓. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทางสติปญ
ั ญา ทางร่างกายฯ ทางการเรียนรู้ และออทิสติก
ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายพิชัย โคตรภูธร
ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
ประธานกรรมการ
๒. นายวันชัย สุริอาจ
ครู โรงเรียนบ้านซับดินดํา
กรรมการ
๓. นางวิรัช ศุภวงศ์
ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
กรรมการ
๔. นางสุธาทิพย์ คัมภีระ
ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
กรรมการ
๕. นายสุรัตน์ ชาพรมมา
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์ 1) กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิไลพร ลู่พานิช
๑๔. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทางสติปญ
ั ญา ทางร่างกายฯ ทางการเรียนรู้ และออทิสติก
ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ระดับชัน้ ม.๑-๓
๑. นายคมกฤต พึ่งภพ
ครู โรงเรียนวัดบ้านหมาก
ประธานกรรมการ
๒. นายฉวี มณีภาค
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
กรรมการ
๓. นายภาคภูมิ มาศศิริ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด) กรรมการและเลขานุการ
๑๕. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-๖
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ประธานกรรมการ
2. นางกชกร รุ่งหัวไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
กรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานงานกับคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อดําเนินการ ดังนี้
๑. เตรียมเครื่องมือสําหรับการประกวดและแข่งขัน ได้แก่ แบบทดสอบ แบบวัด และอืน่ ๆ
๒. เตรียมเอกสารการบันทึกแบบกรอกคะแนน ตามรายละเอียดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน
เพื่อนําไปใช้ในการประกวดและแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
๓. เตรียมอุปกรณ์และวัสดุทใี่ ช้ประกอบการแข่งขัน โดยแจ้งฝ่ายประสานงานเป็นผู้จัดหา
๔. เป็นกรรมการตัดสินตามกิจกรรมที่กําหนด ในวันที่ 23 กันยายน ๒๕๕๙
คณะกรรมการฝ่ายสถานทีก่ ารจัดการแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑. นายจําลอง งามพลกรัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววินิจฉัย สีหา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
รองประธานกรรมการ
๓. นายอรรรณนพ พรหมสูตร
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๔. นางพรรณี เรณูหอม
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๕. นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๖. นางรานี ตันสิน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๗. นางลําใย อิ่มสิน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๘. นางปรานอม ทศศะ
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๙. นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ

๒๔
๑๐. นางบุปผา จึงตระกูล
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๑. นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๒. นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๓. นางสาวสุภาพร อินทร์หอม
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๔. นางสาวบุญฤดี คําดี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๕. นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๖. นางเพชรัตน์ บุญตา
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๗. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๘. นางธนญา ชนะพันธุ์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑๙. นางระเบียบ อุบลวัตร์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๒๐. นางสงกรานต์ เกตุบุญมี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๒๑. นางวัลภา สุวรรณภา
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๒๒. นายมานิตย์ จันทะบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๒๓. นางสาวภัททิยา อิโน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๒๔. นายไพฑูรย์ ปัจฉิม
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๒๕. นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
26. นางสาวนารา นิลนันท์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
27. นายจิระยุทธ์ จันภักดี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
28. นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
29. นางสาวศิริประภา เรียบร้อย
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
30. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
31. นางอรอินทร์ สายพันธ์
พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
32. นายชัยวุฒิ ศรีสุข
พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
33. นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ
ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดป่าไผ่
34. นางสาวอาภรณ์ ราศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
35. นางสาวไพเราะ มณีกลม
ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดป่าไผ่
๓6. นายณรงค์ โพธิ
ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดป่าไผ่
๓7. นักเรียนทีไ่ ด้รับมอบหมาย จํานวน ๑๐ คน โรงเรียนวัดป่าไผ่
๓8. นางนงนุช คุ้มพันธ์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๓9. นางนิติยา ปั้นย้อย
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
1. นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
2. นายพิชัย จํานงค์หมู่
3. นางพัชรี หุ่นเจริญ
4. นายธนะสิทธิ์ ปิยะวัชรฐิริโชติ
5. นางสุพัตรา ศรีจันทร์

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๕
6. นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์
7. นางพัชรี หุ่นเจริญ
8. นางสาวบุญญาพร แก้วกล้า
9. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
10. นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์

ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
จํานวน ๑๐ คน โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
๑. นางวัชรี สุนทรนนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
ประธานกรรมการ
๒. นายนโม เสนาะเสียง
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๓. นายพหล พิมพ์ปราโมทย์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๔. นายอดิศักดิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๕. นายนรินทร์ เจริญจันทร์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๖. นางสาวศิรินทรา สอนสวัสดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๗. นางสาววันชุลี มณีวงษ์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๘. นางสาวภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๙. นางสาวพนิดา พูลหลํา
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๑๐. นางสาวรชยา ต่อสกุล
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
๑๑. นางสาววาสนา โสดานิล
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
12. นายพุธ โสดานิล
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
13. นักเรียนทีไ่ ด้รับมอบหมาย จํานวน ๑๐ คน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
14. นางอํานวย ปฏิทัศน์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการและเลขานุการ
อาคารวิทยบริการ และสนามกีฬาสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๑. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรณา นาเจริญ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
รองประธานกรรมการ
๓. นายประยุทธ ละม้ายแข
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
๓. นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๔. นายวีระ ชะฎาจิตร
พนักงานธุรการ
กรรมการ
๕. นายชัยรัตน์ แย้มพราย
ช่างไฟฟ้า ๓
กรรมการ
๖. นายสุชาติ กรกนก
ช่างไฟฟ้า ๓
กรรมการ
๗. นายอภิชาติ ศรีคํา
ช่างไฟฟ้า ๓
กรรมการ
8. นายสมผาย กาญจนา
ช่างไฟฟ้า 3
กรรมการ
9. นายหวล ปล้องมะณี
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
กรรมการ
10. นายสมสุข พันธรณี
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดท่าคล้อ
กรรมการ
๑1. นายทองคูณ ท้วมเลี้ยง
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดบ้านดง
กรรมการ
๑2. นายทองพูน วงษ์สืบ
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
กรรมการ
๑3. นายสายพิณ ตรงพาณิชย์
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดบ่อโศรก
กรรมการ
๑4. นายไฉน ทุตาสิทธิ์
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
กรรมการ
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๑5. นางพิมล แสวงศิริผล
ครูโรงเรียนบ้านหินซ้อน
กรรมการและเลขานุการ
๑6. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑7. นายคําพาย ฉันทะ
ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนบ้านช่อง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทําแผนผังสถานที่แข่งขัน และป้ายชื่อแข่งขันแต่ละกิจกรรมตามตารางรายละเอียดการแข่งขัน
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการแต่ละกิจกรรมทราบ และอํานวยความสะดวกในขณะจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 25
กันยายน 2559
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจําสนามแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่
๑. นายเล็ก ทาเพชร
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายจําลอง งามพลกรัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
3. นางสาววินิจฉัย สีหา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
4. นางปรานอม ทศศะ
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
5. นางสาวบุญฤดี คําดี
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
6. นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
8. นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
9. นางการะเกต นิยมธรรม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๑. นายนพภา ทองนพเก้า รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
รองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ พัฒนจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
กรรมการ
4. นางดวงแข มณีศิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
กรรมการ
5. นายดุสิต จันทร์ศรี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นางสาวลัดดา แตงหอม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
8. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
9. นางสมบูรณ์ บุญน้อม
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
10. นายฐานันดร ใจธรรม
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
กรรมการ
11. นางณัฐรดา ฤาชัย
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนชุมขนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
๑. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางวัชรี สุนทรนนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการ
3. นายกฤติณัฎฐ์ นิลประพัฒน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4. นายนนทิศกั ดิ์ ผาผาย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ

๒๗
5. นายอนุรักษ์ ระย้า
6. นางสมปอง โฆษิตพล
7. นางกรกนก ชุ่มใจศรี
8. นายสมเกียรติ สุทนต์
9. นางสาวรชยา ต่อสกุล
10. นางสาววนิดา เพิ่มผล
11. นางกชพร ศิริปรุ

ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
กรรมการ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
๑. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นายอนุรักษ์ ระย้า
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๓. นางสมปอง โฆษิตพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๔. นางกรกนก ชุ่มใจศรี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
อาคารวิทยบริการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๑. นายเจตน์ รถกล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
ผู้อํานวยการกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5. นางธนินี การปลูก
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นางพิระตา บิณศิรวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
7. นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
8. นางอารี จงอยู่สุขสันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
9. นางการะเกต นิยมธรรม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
10. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑1. นางณัฐรดา ฤาชัย
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
12. นางสาวเพ็ญประภา วัชรรังสี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
กรรมการ
13. นางดาราพร นวลมะณีย์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
กรรมการ
14. นางสาววรรษมน วิลัย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
กรรมการ
15. นางสาวอาภาภรณ์ โพธิพุฒิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
กรรมการ
๑6. นางชนินทร พันธุ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
๑7. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ดําเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๙ และอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนประจําสนามการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นายเจตน์ รถกล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางสาววินิจฉัย สีหา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
๓. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๔. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๕. นางสุเนตร จําปาทอง
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
กรรมการ
6. นายสมเกียรติ สุทนต์
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
กรรมการ
7. นางปรานอม ทศศะ
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
กรรมการ
8. นางสาวบุญญาพร แก้วกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
กรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑0. นางณฐพร คําผง
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดและแข่งขันในแต่ละจุดการแข่งขัน
๒. บันทึกภาพกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน ในสถานที่แข่งขันที่กําหนด และลงข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นายเจตน์ รถกล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๓. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๔. นางอรสา เรืองรองธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุ
กรรมการ
๕. นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
๖. นางสาวปรียา อินทรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการ
๗. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางบังอร ปานแม้น
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง
๑. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการ
๓. นางกชพร ศิริปรุ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๔. นางการะเกต นิยมธรรม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๕. นางณัฐรดา ฤาชัย
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๖. นางณัฎฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๗. นางกรกนก ชุ่มใจศรี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๘. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางรุจิกร วุฒิศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางชนินทร พันธุ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙
มีหน้าที่
๑. ประสานงาน วางแผนกําหนดรูปแบบวัน สถานที่ การจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ประสานงาน อํานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมในช่วงระยะเวลาการดําเนินงาน
จัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๓. ติ ด ตาม ประสานงาน และบริ ห ารจั ด งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรให้ เ พี ย งพอในการดํ า เนิ น งาน
ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. เตรียมความพร้อมสถานที่ดําเนินการประกวดแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์การประกวดแข่งขัน รวมถึงการจัดหา
คณะกรรมการตัดสิน พร้อมดูแลความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการประกวดแข่งขัน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายประสานงาน และร่วมมือปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การจัดงาน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุด และเป็นผลดี
ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปราโมทย์ แสนกล้า)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

