
 

 

                                                                                                                             
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒ 
ที่  ๓๗๐/๒๕60 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ปการศึกษา 2560 
--------------------------------- 

          ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  กําหนดจัดใหมีการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา ๒๕60  ระหวางวันที่ ๒ – 6 ตุลาคม ๒๕60  ณ โรงเรียนวัดปาไผ  
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหกับเด็กและ
เยาวชนไดแสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ และกิจกรรมสรางสรรค  และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกิจกรรม    
ตาง ๆ  เตรียมพรอมเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7 ปการศึกษา 
๒๕60 ตอไป   

          เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  สํานักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต ๒  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี ้

 
ที่ปรึกษา 

๑. นายปราโมทย  แสนกลา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒    
2. นายเล็ก  ทาเพชร    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
3. วาที่รอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
4. นางบัวคํา  ตั้งสุวรรณ    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
5. นายฉัตรชัย นวมโพธิ ์  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

 มีหนาที่   ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะกรรมการดําเนินงาน  กํากับ  ติดตาม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 

คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 
๑. นายปราโมทย  แสนกลา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒     ประธานกรรมการ 
๒. นายเล็ก  ทาเพชร        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
3. วาที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒    กรรมการ 
4. นางบัวคํา  ตั้งสุวรรณ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   กรรมการ 
5. นายฉัตรชัย  นวมโพธิ์     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒    กรรมการ 
6. นางกชพร  ศิริปร ุ   นักวิชาการศึกษา            กรรมการ 
7. นางการะเกต  นิยมธรรม  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
8. นางกรกนก  ชุมใจศรี   นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
9. นางณัฐนันท  กาญจนาภรณ  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
10. นางธัญพร  สมบูรณศักดิ์ศร ี  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

๑1. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร   นักวิชาการศึกษา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑2. นางชนินทร  พันธุหลา  เจาพนักงานธุรการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          มีหนาท่ี อํานวยการควบคุม กํากับ ดูแลใหการดําเนินงานจัดประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕60  เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ติดตามผลและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานแตละสนามแขงขัน ระหวางวันที่ ๒ – 6 ตุลาคม ๒๕60 
 

คณะกรรมการฝายตัดสินการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
๑. คณะกรรมการกลุมการศึกษาปฐมวัย 

๑. นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศกึษานิเทศก ผูประสานงาน 
๒. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร นักวิชาการศึกษา ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันการปนดินน้ํามัน 
๑. นางศรีเรียง  พานทอง ครู โรงเรียนวัดสหกรณรังสรรค ประธานกรรมการ 
๒. นางภัทราวดี  โพธิ์นิ่มแดง ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการ 
๓. นางสาวสุดารัตน  เปลื้องทุกข ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
๔. นางสุมาลี  รัชวัตร ครู โรงเรียนวัดเขานอยจอมสวรรค กรรมการ 
๕. นางสาวรมยธีรา  เทพารส ครู โรงเรียนบานเขาไมเกวียน กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  นิลพงษ ครู โรงเรียนบานลําสมพุง กรรมการ 
7. นางวิมล  พึ่งภพ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) กรรมการ 
8. นางยุภารันต  สหัสสรังส ี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
9. นางณัฐชา  ศิรินันท ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
๑. นางรุงทิพย  ชุมเปย ครู โรงเรียนบานบางกง ประธานกรรมการ 
๒. นางกองคํา  หารคุโน ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) กรรมการ 
๓. นางสุพรรณี  โชติกวิรัตน ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว กรรมการ 
๔. นางศิริรัตน  คอยเกษม ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2         กรรมการ 
๕. นางอภิสรา  วงศสถิตจิรกาล ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการ 
๖. นางศุจินธรา  ไพรเขียว ครู โรงเรียนบานซับพริก กรรมการ 
๗. นางประทุม  สาฤทธี ครู โรงเรียนบานปาลานหินดาด กรรมการ 
8. นางปยะมาศ  ชอนทอง ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี กรรมการ 
9. นางราหุล  รัตนวงศแข ครู โรงเรียนวัดทามะปราง กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๒. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑. นางวัชรี  สุนทรนนท  ผูอํานวยการโรงเรยีนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 ผูประสานงาน 
๒. นางกรกนก  ชุมใจศรี นักวิชาการศึกษา   ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  
     ระดับชั้น ป.๑–๓ 
1. นางวันทนา  ปานขาว ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ประธานกรรมการ 
2. นางสวีณา  รื่นสุข ครู โรงเรียนบานหัวถนน กรรมการ 
3. นางสาวอนัญญา  สายรัตน ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ) กรรมการ 
4. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช ครู โรงเรียนบานมณโีชต ิ กรรมการ 
5. นางสาวพินิจ  ทรงเจริญ  ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอมา กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
1. นางนอยนภา  ชวยสงค ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห) ประธานกรรมการ 
2. นางวันชลี  มณีวงษ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
3. นางสาวกีรติ  วรรณสุข คร ูโรงเรียนบานปาวังกวาง กรรมการ 
4. นายพรอมพงศ  พรมไคร ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ กรรมการ 
5. นางสาวสุนิชญชญา  กันตะนา ครู โรงเรียนบานหินซอน กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางน้ําทิพย  พงษภมร ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ประธานกรรมการ 
๒. นางพวงผภา  วรรณา คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) กรรมการ 
๓. นางระเบียบ  อุบลวัตร ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA  
     ระดับชั้น ป.๑- ๓ 
1. นางอวยพร  เกิดบุญ ครู โรงเรียนวัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐธินันท  มีวรรณะ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
3. นางสาวชมพูนุท  ฉายเหมือนวงศ ครผููชวย โรงเรียนวัดหนองตาบุญ กรรมการ 
4. นางสาวละเอียด  สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการ 
5. นางสาวจามจุรี  วาระกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ป.๔- ๖   
1. นางไพรรัตน  บรรทัดเที่ยง ครู โรงเรียนบานหินซอน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนภรณ  นอยบานโงง ครู โรงเรียนบานซับพริก กรรมการ 
3. นางนิภา  ดวงเนตร คร ูโรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
4. นางนงเยาว  ทับสาร ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
5. นางสาววาสนา  ใจชื่น ครู โรงเรียนวัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นางรัดฎา  ชินโคตร ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหยาดนภา  สลาม ครู โรงเรียนบานซับสนุน กรรมการ 
3. นางสาวสุภาพร  อินทรหอม ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

 

๓. การแขงขันเรียงรอยถอยความ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖   
๑. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ ครู โรงเรียนวัดสรางบุญ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา ครู โรงเรียนบานหนองเอ่ียว กรรมการ 
3. นางเยาวเรศ  คําภีร ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
4. นางลํายอง  เรืองคาํ ครู โรงเรียนวัดกุมหัก(อินทโชติประสิทธิ์) กรรมการ 
5. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง ครู โรงเรียนวัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓   
1. นางสาววีรวรรณ  คงปาน ครู โรงเรียนบานทาพลู ประธานกรรมการ 
๒. นางอารีทิพย  ศรีคําบล  ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง กรรมการ 
๓. นางสุพรรษา  สุขสมบูรณ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) กรรมการและเลขานุการ 

๔. การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ  
     ระดับชั้น ป.๑-๓ 
๑. นางบังอร  อําไพ   ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดา  รื่นไว  ครู โรงเรียนวัดหนองโรง กรรมการ 
๓. นางสาวสิริลักษณ  สุวรรณโชต ิ ครู โรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางพัชรี  บุตรน้ําเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต(ไพบูลยวิทยาคาร) ประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดา  เรืองเดช คร ูโรงเรียนวัดสองคอนกลาง กรรมการ 
๓. นายธเนส  ปลัุนรัมย  ครผููชวย โรงเรียนบานโคกสะอาด กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางยุพิน  เสือสุรีย  ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาลีวิภา  อินทรักษ ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ) กรรมการ 
3. นางสาวเนติกาญจน  ปกษาศร ครผููชวย โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการและเลขานุการ 

๕. การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย  
     ระดับชั้น ป.๑-๓   
1. นางนฤมล  กากแกว ครู โรงเรียนวัดลําบัว ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี  ตนแกว  ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม กรรมการ 
3. นางเพ็ญศรี  หอมอุบล ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพท่ี 69 กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖   
๑. นางอําพร  เอ่ียมแจง ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ) ประธานกรรมการ 
๒. นางธนารัตน  สาล ี ครู โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน กรรมการ 
๓. นายธวชัชัย  สุทธิยา ครู โรงเรียนบานลําสมพุง กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓   
1. นางกาญจนา  แกวสถิตย ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอมา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมบัติ  พยัคฆพรม ครู โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ กรรมการ 
3. นางสาววริศรา  ชอบธรรม ครู โรงเรียนวัดถํ้าเตา กรรมการและเลขานุการ 



๕ 

 

๖. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม   
    ๖.๑ กลอนสี่ (๔ บท)             ระดับชั้น ป.๔-๖  
    ๖.๒ กาพยยานี 11 (๘ บท)     ระดับชั้น ม. ๑-๓ 
๑. นางศิริเกศ  กองชาญ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพร  นอสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง กรรมการ 
3. นางสมคิด  สุวรรณเนตร ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
4. นายปนิทัศน  ปนปาน ครู โรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
5. นางนุศรา  โมราบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการและเลขานุการ 

7. ตอคําศัพทภาษาไทย 
  

     ระดับชั้น ป.4-6   
1. นางสมพร  เสวกพันธ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม ประธานกรรมการ 
2. นางกฤษณา  สิทธิพงษ ครู โรงเรียนบานหนองจิก(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห 1) กรรมการ 
3. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก ครู โรงเรียนบานหนองกรดสามัคคี กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.1-3   
1. นางสมเพียร  ยอดสุรางค ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ประธานกรรมการ 
2. นางวันเพ็ญ  เฉลิมมิตร ครู โรงเรียนบานหนองจิก(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห 1) กรรมการ 
3. นางภานิชา  คนหาญ ครู โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส กรรมการและเลขานุการ 

 
๓. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑. นางสัมฤทธิ์  พึ่งบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง   ผูประสานงาน 
2. นางกชพร  ศิริปร ุ นักวิชาการศึกษา   ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  
     ระดับชั้น ป.๑-๓ 
๑. นางประเสริฐ   ลอสุนิรันดร ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี ครู โรงเรียนบานบางกง   กรรมการ 
๓. นางสมดวง  อวยไชย คร ูโรงเรียนบานโคกสะอาด กรรมการ 
๔. นางสุรี  เปยสกุล ครู โรงเรียนบานหลังเขา กรรมการ 
๕. นางสาวรุจิรา  อินทรมณ ี ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการและเลขานุการ 
      ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางอรวรรณ  นุชนา ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) ประธานกรรมการ 
2. นางสุธาลักษณ  สุวรรณศร ี ครู โรงเรียนบานหินซอน กรรมการ 
3. นางกัญญา  แตมสาระ ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว กรรมการ 
4. นางดารุณี  ดาหลา ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพท่ี ๖๙ กรรมการ 
๕. นางสาวชนากานต  รัตนดา ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการและเลขานุการ 
     
 



๖ 

 

     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางอรุณศร ี รักญาติ ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววาสนา  โสดานิล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
๓. นางสาวสายฝน  ศิลากุล ครูผูชวย โรงเรียนบานทาพล ู กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร      ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร    
๓. การแขงขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร      ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช    
     ระดับชั้น ป.๔–๖ 
1. นายธนพล  นวลมะณีย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอโศรก ประธานกรรมการ 
2. นางตีรณันท  ใจทะวงศ ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห ๒ กรรมการ 
3. นางรัศมี  ฆอนทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
4. นายอนุสรณ  สุวรรณพัฒน ครผููชวย โรงเรียนบานโปงเกตุ กรรมการ 
5. นางเทวทินนา  จงกล ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง กรรมการและเลขานุการ     
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางสุพัตรา  ศรีจันทร                             ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานกรรมการ 
๒. นายฉกรรจ  เสนา                      ครผููชวย โรงเรียนบานซบัสนุน กรรมการ 
๓. นายปรีชา  เพ็งศร ี ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
๔. นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน คร ูโรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
๕. นางมธุรส  ชาคําใส                       ครู โรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการและเลขานุการ 

4. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP   
     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางพัชรี  หุนเจริญ คร ูโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษฎิ์ไกรวิทย  จันทรรัตน ครู โรงเรียนวัดปาไผ   กรรมการ 
๓. นางสาวรินดา พงคนะภา   ครู โรงเรียนบานซับสนุน กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางดวงนภา  แจงมรคา ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ประธานกรรมการ 
๒. นายภัทรพล  สิทธิกุล ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
๓. นางยุภาพร  ดวงโตด ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการและเลขานุการ 

5. การแขงขันคิดเลขเร็ว   
     ระดับชั้น ป.๑-๓ 
๑. นางสาวกชนิภา  โชชื่น ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเรียนตา  ทาเพ็ชร ครู โรงเรียนบานหนองมะคา กรรมการ 
๓. นายณรงค  บุตรสิงห ครู โรงเรียนวัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) กรรมการ 
๔. นางสาวอนัญญา  สายรัตน ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฏรอุปถัมภ)         กรรมการ 
๕. นางสาววรรณา  แชมพุทรา ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม กรรมการ 
๖. นางสาวงามศิริ  ชอบตั้งจิตร ครู โรงเรียนบานราษฎรเจริญ กรรมการ 
๗. นางสาวปฏิญญา  คํานวณชัย              ครู โรงเรียนบานหินซอน กรรมการและเลขานุการ 



๗ 

 

     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นายเชาวลิต  แตมสาระ ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิริพร  ลุนศร ี คร ูโรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการ 
3. นางสาวอาลิษา  ปานาเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก กรรมการ 
4. นายกิตติภพ  เนตรแสงศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์  บุญสงศรี ครู โรงเรียนบานโปงไทร กรรมการ 
๖. นายสมศักดิ์  วงคอินตา ครู โรงเรียนบานหนองสองหอง กรรมการ 
๗. นางสาววันทนีย  สมเกลี้ยง ครู โรงเรียนบานซับกระดาน กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
๑. นางนิลินี  ดวงหนองบัว ครู โรงเรียนบานลําพญากลาง    ประธานกรรมการ 
๒. นางภิรมยพร ระสะครบุรี ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง กรรมการ 
3. นายพรชัย  เรืองหิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการ 
4. นางลักขณา  ผงดวง ครผููชวย โรงเรียนบานหนองเอ่ียว กรรมการ 
5. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒนวรธรรม ครูผูชวย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการและเลขานุการ 

6. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-6  และระดับชั้น ม.1-3 
7. การแขงขนัซูโดกุ     ระดับชั้น ป.1-6  และระดับชั้น ม.1-3 
1. นางกชกร  รุงหัวไผ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสะอาด ประธานกรรมการ 
2. นายประธาน  กชทองรัศมี ครู โรงเรียนวัดหวยทราย กรรมการ 
3. นางสาวขนิษฐา  หมวกทอง ครู โรงเรียนบานซับปลากั้ง กรรมการ 
4. นางสาวจีรนันท  อุสาหพันธ ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง กรรมการ 
5. นางวิมล  ไวยโภคา ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการและเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๑. นายอนุรักษ  ระยา ศึกษานิเทศก   ผูประสานงาน 
2. นางกรกนก  ชุมใจศรี นักวิชาการศกึษา ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
1. นางณฐัวรารัตน  ละออจันทร ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานกรรมการ 
2. นางวรุณรัตน  สลุงอยูดาสิร ิ ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา  โครงกระโทก ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
4. นางระแวง  พิกุลทอง คร ูโรงเรียนวัดเตาปูน กรรมการ 
๕. นางสาวพลอยปภัส  จิรกุลเรืองนนท         คร ูโรงเรียนบานซับสนุน กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นายมงคล  รักษาทรัพย ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเรณู  ขุนจาเมือง  ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
3. นางสาวธนาภรณ  หารตะ ครูผูชวย โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
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4. นางสาวธิดารัตน  การัตน  ครผููชวย โรงเรียนบานซบัสนุน กรรมการ 
๕. นายพงศธร  มีแสง ครู โรงเรียนวัดหวยขมิ้น กรรมการและเลขานุการ 

๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง    ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นางสาวกาญจนา  ลวนผาลึก            ครผููชวย โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสวรส  เอกบุตร ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ กรรมการ 
3. นางสุทธิญา  พลนาคู                      ครู โรงเรียนบานเขาไมเกวียน                   กรรมการและเลขานุการ 

๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ    ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางอัมพร  จันทรมณ ี        ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานกรรมการ 
๒. นางวัชราพร  พืชผล                       ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการ 
๓. นางสงกรานต  เกตุบุญมี ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการและเลขานุการ 

๔. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)   
      ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางสาวกัญญาภัค  เทศไธสง ครู โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีอุปถัมภ) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปวีณา  พรมจาร ี ครู โรงเรียนวัดบานลาด กรรมการ 
๓. นางสาวปยมาภรณ  ศรีแกนจันทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
      ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายณรงคชนม  เพ็ชรภาค คร ูโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิชามญชุ  นันทิกุล ครผููชวย โรงเรียนวัดโคกกรุง กรรมการ 
๓. นางสาวอรนุช  ฉิมปาน ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

๕. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร     ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางสาวรัตติยากร  ออนตา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกมลรัตน  ชูมณ ี ครู โรงเรียนบานซับนอยเหนือ กรรมการ 
๓. นางสาวรววีรรณ พันธชอทอง ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) กรรมการและเลขานุการ 
 

๔.๑ นักบินนอย สพฐ. 
๑. นายอนุรักษ  ระยา ศึกษานิเทศก ผูประสานงาน 
๒. นางกรกนก  ชุมใจศรี นักวิชาการศกึษา ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม        ระดับชั้น ป.๑-๓ 
๑. นางสมโภชน  ไพบูลยวัฒนผล ครู โรงเรียนบานราษฎรเจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรางกมล  เพียรทําดี ครู โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย กรรมการ 
3. นายเสฏฐวุฒิ  นิลกระ ครู โรงเรียนวัดเขานอยจอมสวรรค กรรมการ 
4. นางสุวคนธ  โสดานิล คร ูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพที่ 69 กรรมการ 
5. นางสาวพิมลดา  บุญธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ กรรมการและเลขานุการ 
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๒. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทระยะทางอัตรารอน     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. วาที่ ร.ต.อัจฉริยะ  เปรื่องเดช ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) ประธานกรรมการ 
๒. นายลิขิต  ดวงสนาม ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
3. นายพงษพิทักษ  ปตตา ครู โรงเรียนบานโคกสะอาด กรรมการ 
4. นายพรอมพงศ  พรมไคร ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ กรรมการ 
5. นายเมืองเพรียว  จิตนอก ครู โรงเรียนวัดขอนหอม กรรมการและเลขานุการ 

๓. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน    ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นายประจักษ  แสนสุภา                   ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัลยาณี  ศรีจานเหนือ ครู โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
3. นายพงศธร  มีแสง ครู โรงเรียนวัดหวยขมิ้น กรรมการ 
4. นายวิรัติศัย  ไชยสุรักษ ครู โรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
5. นางสุภา  คําม ี ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรรมการและเลขานุการ 

๔. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ   ระดับชั้น ม.๑-๓ 

๑. นายธนวชิญ  จิตรเที่ยง ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชลธิชา  บังเลา ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอมา กรรมการ 
3. นางสาวขนางวัฒน  เห็นถูก ครู โรงเรียนวัดถ้ําเตา กรรมกร 
4. นางสาวศิริประภา  เรียบรอย ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
5. นางเพ็ญศรี  ผลแยม ครู  โรงเรียนวัดลําบัว กรรมการและเลขานุการ 

๕. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปลอยอิสระ    ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายนโม  เสนาะเสียง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 ประธานกรรมการ 
๒. นายภาณุกร  อุปชฌาย ครู โรงเรียนวัดโปงกอนเสา กรรมการ 
3. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ กรรมการ 
4. นางสาวสุกานดา  กวางทอง ครู โรงเรียนวัดหวยทราย(อดิเรกสารประชานสุรณ) กรรมการ 
5. นางสาวศุภกานต  เบียดนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการและเลขานุการ 

 
๕. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. นายนนทิศักดิ์  ผาผาย    ศกึษานิเทศก ผูประสานงาน 
๒. นางกชพร  ศิริปรุ นักวิชการศึกษา   ผูประสานงาน 

๑. การประกวดเพลงคุณธรรม    ระดับชั้น ป.๑-๓,  ป.4-6  และ ม.๑-๓ 
๑. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา           ผูอํานวยการโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรพินธ  แวนประเสริฐ ครูผูชวย โรงเรียนบานหินซอน กรรมการ 
3. นางสมพร เที่ยงธรรม           ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง  ประกรรมการ 
4. นายสังเวียน  สกุลอินทร คร ูโรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการ 
5. นางภัทราภรณ  ใจดี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ กรรมการและเลขานุการ 
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๒. การประกวดโครงงานคุณธรรม    ระดับชั้น ป.๑-๓ , ป.4-6  และ ม.๑-๓ 
๑. นางศิรประภา  ปยะวิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ประธานกรรมการ 
๒. นางราตรี  ภูภักดี                       ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
๓. นายเริงฤทธิ์  บุญพร ครู โรงเรียนวัดถํ้าเตา กรรมการและเลขานุการ 

๓. การประกวดภาพยนตรสั้น    ระดับชั้น ป.๑-๖,  ม.๑-๓ 
๔. การประกวดละครคุณธรรม   ระดับชั้น ป.1-ม.3 
๑. นางสาวพนัดดา  ชายกลาง        ครู โรงเรียนบานโปงไทร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวน้ําผึ้ง  บุญสกุล ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ กรรมการ 
๓. นางสาวนิตพร  บุญหนัก ครู โรงเรียนวัดบานจาน กรรมการและเลขานุการ 

5. การประกวดละครประวัติศาสตร    ระดับชั้น ป.1-ม.3 
๑. นางสาวเสาวลักษ  เอ่ียมสะอาด        ครู โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจิ  เนื่องจํานงค ครู โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคสีงเคราะห) กรรมการ 
๓. นางสาวธัยธร  เครือรัฐติกาล  ครู โรงเรียนวัดคลองหา กรรมการและเลขานุการ 

6. การประกวดเลานิทานคุณธรรม 
     ระดับชั้น ป.๑-๓, ม.1-3 
๑. นายประดิษฐ  ประดับมุข  ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณภา  สุวรรณภา ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
3. นายเตชะเวช  กรมซิเลย ครู โรงเรียนบานโปงไทร กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางสาวเสาวณี  หลอดศิริ  ครู โรงเรียนวัดทาสีโพธิ์เหนือ                                         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรัญญา  เขงวิมล ครู โรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
๓. นายสถิตย  นาคเพชร ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ กรรมการและเลขานุการ 

7. การประกวดมารยาทไทย  
     ระดับชั้น ป.๑-๓ 
๑. นางวาสนา  สุขธน ู                 ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดหนองน้ําเขียว(วนัดาคุณอุปถัมภ) ประธานกรรมการ 
2. นางประนอม  ธนูศร ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 กรรมการ 
3. นางพรชนิตรา  วันด ี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางบุญรวม  งามคณะ ครู โรงเรียนวัดหนองครก ประธานกรรมการ 
๒. นางอรทัย  นิติพงษอนุพร ครู โรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
3. นางนันทนภัส  วงศสรุินทร ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางสุภาพร  บุบผาชาติ คร ูโรงเรียนวัดทามะปราง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวลักขณากรณฑ  ผมให ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการ 
๓. นางสวนิต  จันทรเพ็ญ      ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการและเลขานุการ 
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8. การประกวดสวดมนตแปล 
     8.๑ สวดบาลีแปลไทย  ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ 
     8.2 สวดบาลีแปลอังกฤษ   ระดับชั้น ม.1-3 
๑. นางนพวรรณ  อรรถจินดา ครู โรงเรียนบานบางกง ประธานกรรมการ 
๒. นายชนะ  คัมภิรานนท ครู โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
๓. นางสาวอัญญารัตน  เกตุสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดคลองใหม กรรมการและเลขานุการ 

 
๖. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

๑. นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผูประสานงาน 
๒. นางกรกนก  ชุมใจศรี นักวิชาการศกึษา ผูประสานงาน 

1. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
    ระดับชั้น ป.1-3 

๑. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย คร ูโรงเรียนวัดหนองโพธิ ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางณิชนันท  วงแวง ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการ 
๓. นางรภัสสา  ราชโส ครู โรงเรียนวัดบุรีการาม กรรมการและเลขานุการ 

 

 

   ระดับชั้น ป.4-6  
๑. นางสาววิทัศนีย  จันทรขาว  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัทราภรณ  ศรีจําปา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห กรรมการ 
๓. นางสาวสมจิตร  จินาวรณ ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการและเลขานุการ 

 

 

   ระดับชั้น ม.1-3  
๑. นางชัญญา  เศวตศักดิ์ ครู โรงเรียนบานโคกสะอาด ประธานกรรมการ 
๒. นางดวงพร  กชทองรัศมี ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
๓. นางบัญญัติ  พรหมเกษร  ครู โรงเรียนบานราษฎรเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

2. การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 
   ระดับชั้น ป.4-6   
1. นางสาวเสาวคนธ  เพ็งมณ ี ครู โรงเรียนบานทาฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  คําพุม คร ูโรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการ 
3. นางสาวประกายดาว  เกษะ คร ูโรงเรียนบานโปงเกตุ กรรมการและเลขานุการ 
   ระดับชั้น ม.1-3   
1. นายศกัดิ์ชัย  สินธุไชย ครู โรงเรียนบานคลองไทร ประธานกรรมการ  
2. นางสาววาสนา  ใจชื่น คร ูโรงเรียนวัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) กรรมการ 
3. นางสาวไอริณ  อุนสาลี ครู โรงเรียนวัดโปงกอนเสา กรรมการและเลขานุการ  

 

3. การแขงขัน (Multi Skills Competition)  

   ระดับชั้น ป.4-6   
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง ประธานกรรมการ 
2. นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร ครู โรงเรียนวัดทามะปราง กรรมการ 
3. นางสาวสิริพร  พุกพิกุล ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๒ 

 

   ระดับชั้น ม.1-3   
1. นางธนญา  ชนะพันธุ คร ูโรงเรียนวัดปาไผ ประธานกรรมการ  
2. นางสาวเชาวนี  นารถดนตรี              ครู โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม กรรมการ 
3. นางสาวอรอนงค  จูมคอม ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) กรรมการและเลขานุการ 

4. การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
   ระดับชั้น ม.1-3   
1. นางวิรัลพัชร  แปนเชื้อ คร ูโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานกรรมการ  
2. นางสาวสาวิตรี  แกวเหล็ก                ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรรมการ 
3. นางสาวปริศนา  ชูวงษ                     ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม กรรมการและเลขานุการ  

 

 

5. การแขงขันพดูเพื่ออาชีพภาษาจีน      ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ม.1-3 
 1. นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม                ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกฤษณา  ขาวใบไม               ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว                                                   กรรมการ 
   

6. การแขงขันตอศัพทภาษาองักฤษ (ครอสเวิรด) ระดับชั้น ป.1-๖ และ ม.1-3  
 1. นางกรองทิพย  ทวีสุข ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกง ประธานกรรมการ  
 2. นางสาวธัญญารัตน  สาแกว คร ูโรงเรียนวัดลําบัว กรรมการ 
 3. นางสาวจิราพร  สิงหแกว คร ูโรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอย มิตรภาพที่ 69 กรรมการและเลขานุการ 

    

 

๗. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นายสมชาย  แสงดวงมาศ             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถํ้าเตา   ผูประสานงาน 
  ๒. นางกชพร  ศิริปรุ                นักวิชาการศกึษา ผูประสานงาน 

๑. การออกกําลังกายประกอบเพลง    
    1.1 การประกวดแอโรบิค     ระดับ ป.1-6 และ ม.1-3  
 ๑. นายเกียรติศักดิ์  ศรีคาํบล   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบุบผา ทองเปลว  คร ูโรงเรียนวัดหนองโรง กรรมการ 
 3. นายอุเทน  ศรีสลุง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) กรรมการ 
 4. นางนงลักษณ  เสียงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
 5. นายศรีนวน  เมยขุนทด  ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 กรรมการและเลขานุการ 
   

1.2 การประกวดคีตะมวยไทย    ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 
     1.3 การประกวดทักษะพื้นฐานดานกีฬา  ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 
 1. นายวิเชียร  อัมเรศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานชอง ประธานกรรมการ 
 2. นายสมจิตร  แกวโคง คร ูโรงเรียนบานชอง กรรมการ 
 3. นายณรงคศกัดิ์  กางรัมย ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการและเลขานุการ 
 
 

  



๑๓ 

 

2. ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   
     ระดับชั้น ป.๑-๖ 
 ๑. นายสมชาย  แสงดวงมาศ       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถํ้าเตา           ประธานกรรมการ 
 2. นายอดิศักดิ์  ฉิมพลีพันธุ คร ูโรงเรียนวัดหนองสะเดา กรรมการ 
 3. นายกฤษฎา  บุตตาแยม       ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว กรรมการ 
 4. นางศริริัตน  ผิวแดง ครู โรงเรียนอนุบาลวิชชากร กรรมการ 
 ๕. นางสําเริง  ถาวรทรัพย ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
 ๑. นายธวชั  บัวสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง ประธานกรรมการ 
 2. นายวิรุต  หนองหงอก          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณรังสรรค              กรรมการ 
 3. นายวีระ  นิ่มตลุง  ครู โรงเรียนวัดนอยสามัคคธีรรม(ซับกระทิงเหนือ) กรรมการ 
 ๔. นายนิรัญ  ฉิมเพชร  ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
 ๕. นางสาววันทนา  ปานขาว  ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

๘.๑ การงานอาชีพ 
 ๑. นายวิชิต  ราญฎร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี   ผูประสานงาน 
 ๒. นางณฐันันท  กาญจนาภรณ                        นักวิชาการศึกษา ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น 
      ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
 ๑. นายพรชัย  จั่นเพ็ชร  ครู โรงเรียนบานทาพลู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลัดดา  เฉลยทัศน ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
 ๓. นางเฉลา  บุญมี ครู โรงเรียนวัดโคกกระตาย(วารราษฎรอุปถัมภ) กรรมการ 
 ๔. นางประนอม  โคตรภูธร ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวมาลีวิภา  อินทรักษ ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ) กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันจักสานไมไผ 
      ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ชั้น ม.๑-๓ 
 ๑. นายวิชิต  ราญฎร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสิริกุล  ศิลาแรง คร ูโรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
 ๓. นางสาวกําไลทิพย  แสงประทีป ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี กรรมการและเลขานุการ 

๓. การแขงขันประดิษฐงานดอกไมใบตอง 
     3.1 พานพุมสักการะ  ระดับชั้น ป.๔-๖  
     3.2 กระทงดอกไมธูปเทียนแพ  ระดับชั้น ม.1-3 
๑. นางประสมสิน  พูนสมบัติ  ครู โรงเรียนบานบางกง ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพ  ฉายประดับ ครู โรงเรียนบานหนองตอตะเคียน กรรมการ 
๓. นางพรปวีณ  เพชรแทน ครู โรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการและเลขานุการ 



๑๔ 

 

๔. การแขงขันโครงงานอาชีพ  
    ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางศิริ กลับสงวน                    ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานกรรมการ 
๒. นายนิพนธ  อั้งเจริญ ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอมา กรรมการ 
๓. นางสุนันท   พราวศรี  ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร  กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางณัฐชยา  บุญดวยลาน ครู โรงเรียนวัดนอยสามัคคธีรรม ประธานกรรมการ 
๒. นางคิดสมบูรณ  ชื่นบาน ครู โรงเรียนวัดโปงกอนเสา กรรมการ 
๓. นางนิติยา  ปนยอย ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการและเลขานุการ 

๕. การแขงขันการจัดสวนถาด 
   ๕.๑ การจัดสวนถาดแบบแหง  ระดับชั้น ป.๔-๖    
   ๕.๒ การจัดสวนถาดแบบชื้น   ระดับชั้น ม.๑-๓     
๑. นายสุเมธา  ติยะบุตร             ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒนคีรีเขต) ประธานกรรมการ 
๒. นายสฤษฏิ์ จิตนอก ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพท่ี ๖๙ กรรมการ 
๓. นางพจนา  ไชยรุตม ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก            กรรมการ 
๔. นายสมบัติ  บุญมี ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม กรรมการ 
๕. นายเกรียงศกัดิ์  พันธุ ครู โรงเรียนวัดบอโศรก                   กรรมการและเลขานุการ 

๖. การแขงขันแปรรูปอาหาร 
    ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางณัชชา  ผองเจริญ    ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก               ประธานกรรมการ 
๒. นางรภัสสา  ราชโส ครู โรงเรียนวัดบุรีการาม  กรรมการ 
๓. นางอุดมรัตน  ตลับนาค ครู โรงเรียนวดัขอนชะโงก(เขียววมิลราษฎรอุปถัมภ)    กรรมการและเลขานุการ 

๗. การประกวดการทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง  
    ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางชวนพิศ  พลธรรม ครู โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒนครีีเขต) ประธานกรรมการ 
๒. นางนภัสสร  มวงทิม ครู โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอมา กรรมการ 
๓. นางสาวสายสุนีย  จันทรด ี ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
๔. นางเพ็ญศรี  ชินวร ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
๕. นางนฤมล  กากแกว ครู โรงเรียนวัดลําบัว กรรมการและเลขานุการ 

๘. การแขงขันทําอาหารคาวหวานจานเดียวเพื่อสุขภาพ 
     ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นางสาววินิจฉัย  สหีา ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางประภาศรี  จิตนอก ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพท่ี ๖๙ ประธานกรรมการ 
๓. นางณิชพิมพ  ประเสริฐสุด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญวนันาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ) กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๕ 

 

๙. การแขงขันแกะสลักผักและผลไม 
     ระดับชั้น ป.๔-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางจิดาภา  อิศวมงคล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโปง       ประธานกรรมการ 
๒. นางวิรัญรัตน  พวงแกว        ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม กรรมการ 
๓. นางสาวสายสุนีย  จันทรด ี ครู โรงเรียนวัดปาไผ  กรรมการและเลขานุการ 

 
๘.๒ คอมพิวเตอร 

๑. นางวาสนา  สุขธน ู ผูอํานวยการโรงเรยีนวดัหนองน้ําเขียว(วันดาคณุอุปถมัภ) ผูประสานงาน 
๒. นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ             นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก   ระดับชั้น  ป.๑-๓ 
๑. นายไพศาล  รุกขชาติ   ครู โรงเรียนบานโปงเกง ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย  ไพบูลยวัฒนผล ครู โรงเรียนบานราษฎรเจริญ กรรมการ 
๓. นางสาววงจันทร  คําพาผง                   คร ูโรงเรียนวัดหวยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ)                            กรรมการ 
๔. นางสาวเรวดี  รัตนวิจิตร ครู โรงเรียนบานซับนอยเหนือ                                              กรรมการ 
๕. นางนิติยา  ปนยอย ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ – ๓ 

๓. การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นายเสฏฐีรัตน  อยูบุร ี ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุรัตน  สางเสาร ครู โรงเรียนบานซบัปลากั้ง กรรมการ 
3. นางสาวเพียรเพ็ญ  ออนเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการและเลขานุการ 

๔. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ป.๔ – ๖ และ ม.๑ – ๓ 
1. นางสาวนุชนาถ  ผานอย ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง ประธานกรรมการ 
๒. นายยศภูมิ  ศุขพันธุ ครู โรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
๓. สิบตรีทิณกร  เชื้อพันธุลาน ครู โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี กรรมการและเลขานุการ 

๕. การแขงขันการสรางหนังสืออเิล็กทรอนิกส (E-book)   
    ระดับชั้น ป. ๔-๖ 
๑. นางแนงนอย  สมสอาด ครู โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชโลธร  บรรเทาทุกข ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี กรรมการ 
3. นางสาวศศิวิมล  มวงกล่ํา ครู โรงเรียนบานราษฎรเจริญ กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  ปนปน ครู โรงเรียนบานปาวังกวาง กรรมการ 
5. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ)  กรรมการและเลขานุการ 
   ระดับชั้น ม.๑-๓   
๑. นายพยนต  เหนือโท                    ครู โรงเรียนบานซับสนุน                                    ประธานกรรมการ 
2. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา คร ูโรงเรียนวัดหนองตะเฆ กรรมการ 
๓. นางสาวอรชา  ประสาทชัย ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๖ 

 

๖. การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
    ระดับชั้น ป. ๔-๖   
๑. นายเสนีย  ศรีภานุมาต   ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดาวัลย  รัตนบุตรชยั           ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
๓. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย ครู โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
๔. นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุร ี                    ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี กรรมการ 
๕. นางสาวพัทชนันธรณ  แกวเจิม ครู โรงเรียนบานหนองตอตะเคียน กรรมการและเลขานุการ 

๗. การแขงขนัสราง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร                       ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเกียรติ  สุทนต ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ กรรมการ 
๓. นางสาวมุทิตา  คงสมปราชญ ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการและเลขานุการ 
8. การแขงขันสราง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ป. ๔-๖ และ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑. นายประสบ  โชติกวิรัตน       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง            ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร                 ครู โรงเรียนวัดโปงกอนเสา กรรมการ  
๓. นางสาวพัชรินทร  ผานอย ครู โรงเรียนบานหนองเอ่ียว กรรมการและเลขานุการ 

๘. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร   ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑. นายวรวิทย  คําพุม                       ครู โรงเรียนบานหนองผักหนอก ประธานกรรมการ 
๒. นายอวิชัย  อิ่มลิ้มธาร                         ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการ 
๓. นางสาวอุไลย รัตนพันธ                     ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 

 
๘.๓ หุนยนต สพฐ. 

๑. นางวาสนา  สุขธน ู ผูอํานวยการโรงเรยีนวดัหนองน้ําเขียว(วันดาคณุอุปถมัภ) ผูประสานงาน 
๒. นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ             นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ผูประสานงาน 

๑. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน                     ระดับชั้น  ป.๑-๖  และ ม.๑-๓ 
๒. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง                        ระดับชั้น  ป.๑-๖  และ ม.๑-๓ 
๓. การแขงขันหุนยนตระดับสูง                           ระดับชั้น  ป.๑-๖  และ ม.๑-๓ 
๔. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว          ระดับชั้น  ป.๑-๖  และ ม.๑-๓ 
๑. นายเสนีย  ศรีภานุมาต                       ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ประธานกรรมการ 
2. นายพยนต  เหนือโท ครู โรงเรียนบานซับสนุน กรรมการ 
3. นายวิษณุ  วงศออนตา ครู โรงเรียนบานโปงเกตุ กรรมการ 
4. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา คร ูโรงเรียนวัดหนองตะเฆ กรรมการ 
5. นายณัฐพล  ทับวิเศษ                         ครู โรงเรียนบานหนองเอ่ียว กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๙. คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๑. นายดุสิต  จันทรศร ี ศกึษานิเทศก    ผูประสานงานสาระทัศนศลิป 
๒. นายจําลอง  งามพลกรัง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ ผูประสานงานสาระดนตรี 
๓. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสะอาด   ผูประสานงานสาระนาฏศิลป 

๙.๑ สาระทัศนศิลป 
๑. การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ป.๑-๓,  ป.๔- ๖  และ ม.๑ - ๓ 
๑. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ ประธานกรรมการ 
๒. นายสมจิตร  นารีผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง)   กรรมการ 
๓. นายไชยวัฒน  กระจง ครู โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ) กรรมการ 
๔. นางมาลัย  พรสินชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
๕. นางสาวสุกัลยา  ขําเถ่ือน ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๓,  ป. ๔- ๖  และ ม. ๑- ๓ 
1. นายสุรัตน  ชาพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 ประธานกรรมการ 
๒. นายวันชัย  สุริอาจ ครู โรงเรียนบานซับดินดํา กรรมการ 
๓. นางวิรัช  ศุภวงศ       คร ูโรงเรียนวัดหนองตาบุญ กรรมการ 
๔. วาที่ ร.ต.วิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง       ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
5. นางสุธาทิพย  คัมภีระ       ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการและเลขานุการ 

๓. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๔. การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค  ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๖. การแขงขันวาดภาพลายเสน         ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นายสมชาย  บารม ี ครู โรงเรียนวัดหนองครก ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน คร ูโรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการ 
๓. นายสมชาย  หิรัญพานิชย ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว กรรมการและเลขานุการ 

๕. การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด  ระดับชั้น ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 
๑. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง ประธานกรรมการ 
2. นางจันทรจิรา  คุมสมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนบานซบัปลากั้ง กรรมการ 
๓. นางสาวมัตติกา  มงมา ครู โรงเรียนบาหนองผักบุง กรรมการ 
๔. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น ครู โรงเรียนบานโคกสะอาด กรรมการ 
๕. นางสาวนารา  นิลนันท ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการและเลขานุการ 

๗. การแขงขนัประติมากรรม      ระดับชั้น ป.๑-๓  ป.๔-๖  และ ม.๑-๓ 
1. นายกฤษณตฤณ  เหลาอัจฉริยะพร ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหา(ราษฎรบํารุง) ประธานกรรมการ 
2. นายพงศธนพรรณ  เขียวออน ครู โรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการ 
3. นายธนพงษ  อินทนิจ ครู โรงเรียนบานหินซอน กรรมการ 
4. นางณิษชากาญจน  ตวนเย็น  ครู โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) กรรมการ 
5. นางชุติมา  เกษมเนตร ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ) กรรมการและเลขานุการ 



๑๘ 

 

๙.๒ สาระดนตร ี
๘. การแขงขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับรอง 
(เดี่ยวระนาดเอก, เดี่ยวระนาดทุม, เดี่ยวฆองวงใหญ, เดี่ยวฆองวงเล็ก, เดี่ยวซอดวง, เดี่ยวซออู, เดี่ยวจะเข,        
เดี่ยวขิม ๗ หยอง, เดี่ยวขลุยเพียงออ, ขับรองเพลงไทย)      ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ 
๑. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม ครู โรงเรียนวัดเตาปูน ประธานกรรมการ 
๒. นายไพฑรูย  ปจฉิม ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
3. นางสาวสมคิด  ควบคุม ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการ 
4. นายสุทธิพงษ  ปติทรง ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
5. นางศิขริน  ไผนาค ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการและเลขานุการ 

๙. การแขงขันวงดนตรีไทย  
    ๙.๑ วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม                          ระดับชั้น ป.๑-๖  
    ๙.2 วงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว      ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.๑-๓  
    9.3 วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู                             ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 
    ๙.๔ วงอังกะลุง                                   ระดับชั้น ป.๑-๖  
๑. นายพิพัฒน  อรรถจินดา       ครู โรงเรียนบานบางกง    ประธานกรรมการ 
๒. นายไพศาล  ยอดทอง ครู โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) กรรมการ 
3. นางสาวสุภัค  พวงมณ ี ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก กรรมการ 
4. นางสาวนงนุช  ชัยศร ี ครู โรงเรียนวัดเขาแกวมุขดาราม กรรมการ 
5. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม ครู โรงเรียนบานราษฎรเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. การแขงขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๑-๓  
๑๑. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง  
     ประเภททีม ก  ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
     ประเภททีม ข  ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
๑. นายคมกฤต  พึ่งภพ ครู โรงเรียนวัดบานหมาก ประธานกรรมการ 
๒. นายฉวี  มณีภาค ครู โรงเรียนวัดทามะปราง กรรมการ 
3. นายธีรชัย  รัตนสุริยพันธ ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรรมการ 
4. นายพงศธร  กลางหลา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญวันนาเนตรสวสัดิ)์ กรรมการ 
5. นายภาคภูมิ  มาศศิริ    ครูอัตราจาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)         กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง  
      ระดับชั้น ป.๑-๖  และ ม.1-3 (หญิง) 
1. นายฉวี  มณีภาค ครู โรงเรียนวัดทามะปราง ประธานกรรมการ 
2. นายพงศธร  กลางหลา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญวันนาเนตรสวสัดิ)์  กรรมการ 
3. นายกฤษฎิ์ภวิศร  หงษรอน ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
4. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล ครู โรงเรียนบานลําสมพุง กรรมการ 
5. นางสาวปานรดา  บุญญเจริญชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๙ 

 

    ระดับชั้น ป.1-6  และ ม.๑-๓ (ชาย) 
๑. นายไพโรจน  ยวงอักษร ครู โรงเรียนวัดขอนหอม ประธานกรรมการ 
๒. ส.ท.จเด็จ  แสงคลอย ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการ 
๓. นายเชาวลิต  นาคจั่น ครู โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม กรรมการ 
4. นางสาวลดาวัลย  อมรศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดคลองหา กรรมการ 
5. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย                  ครู โรงเรียนวัดกุมหัก(อินทโชติฯ)  กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง (ชาย / หญิง)  ระดับชั้น ป.๑-๖,  ม.๑-๓ 
๑. นายสําราญ  ทองสุก ครู โรงเรียนบานซับนอยเหนือ ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติศักดิ์  สหัสสรังส ี ครู โรงเรียนบานหนองผักบุง กรรมการ 
3. นางสาวสุดารัตน  นาคเมา ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม กรรมการ 
4. นางสาวสมคิด  ควบคุม ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการ 
5. นางปพัฏชญา  พึ่งภพ ครู โรงเรียนบานหนองมะคา กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. การแขงขันขับรองเพลงสากล (ชาย / หญิง)  ระดับชั้น ป.๑-๖,  ม.๑-๓ 
๑. นายปยะ  ฉิมมา ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ประธานกรรมการ 
๒. นายคนัชิต  วงษบูชา ครู โรงเรียนบานโปงไทร กรรมการ 
3. นางสาววีรยา  จูกระจาง ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
4. นางชนัญญา  เศวตศกัดิ์ ครู โรงเรียนบานโคกสะอาด กรรมการ 
5. นางสาวปานรดา  บุญญเจริญชัย  ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง              กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ (ชาย / หญิง)  
      ระดับชั้น ป.๑-๖   
๑. นายธีรชัย  รัตนสุริยพันธ ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย  พันธุจินะ ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม กรรมการ 
๓. นางวารี  อรามทอง ครู โรงเรียนบานคลองไทร กรรมการ 
4. นายกฤษฏิ์ภวิศร  หงษรอน ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
5. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง ครู โรงเรียนวัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) กรรมการและเลขานุการ 
     ระดับชั้น ม.1-3    
1. นายคมกฤต  พึ่งภพ ครู โรงเรียนวัดบานหมาก ประธานกรรมการ 
2. นายฉวี  มณีภาค ครู โรงเรียนวัดทามะปราง กรรมการ 
3. นายธีรชัย  รัตนสุริยพันธ ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรรมการ 
4. นายวิริยะ  ค่ําคูณ ครู โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) กรรมการ 
5. นายภาคภูมิ  มาศศิริ ครู โรงเรียนไทรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ 
๑. นายปยะ  ฉิมมา ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ประธานกรรมการ 
๒. นายคนัชิต  วงษบูชา ครู โรงเรียนบานโปงไทร กรรมการ 
3. นายกิตติศักดิ์  สหัสสรังส ี ครู โรงเรียนบานหนองผักบุง กรรมการ 
   



๒๐ 

 

4. นางสาวนงนุช  ชัยศร ี ครู โรงเรียนวัดเขาแกวมุขดาราม กรรมการ 
5. นางวารี  อรามทอง    ครู โรงเรียนบานคลองไทร          กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. การประกวดขับขานประสานเสียง   ระดับชั้น ป.๑-๖,  ม.๑-๓ 
1. นายปยวัฒน  เปลี่ยนสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาไมเกวียน ประธานกรรมการ 
2. นายทศพร  เวียงสมุทร ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการ 
3. นางสาววีรยา  จูกระจาง ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
4. นายรังสรรค  ดนตรีพงษ ครู โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ กรรมการ 
5. นางวารี  อรามทอง ครู โรงเรียนบานคลองไทร กรรมการและเลขานุการ 

 
๙.๓ สาระนาฏศิลป 

๑8. การแขงขันรําวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-๖  และ ม.๑-๓ 
๑9. การแขงขันระบํามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-๖  และ ม.๑-๓ 
๑. นางดาราพร  เพ็งกลั่น ครู โรงเรียนบานโคกสะอาด ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดา  จงกูล คร ูโรงเรียนวัดนาบุญ กรรมการ 
๓. นางนิคม  แยมประดิษฐ ครูผูชวย โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการและเลขานุการ 

20. การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ  ระดับชั้น ป.1-๖  และ ม.๑-๓ 
๑. นางภัทราวดี  โพธิ์นิ่มแดง ครู โรงเรียนวัดชําผักแพว ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิพงษ  อาจวงษา ครู โรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการ 
๓. นางชนธิกาญจน  กระสินหอม ครู โรงเรียนวัดเตาปูน กรรมการและเลขานุการ 

๒1. การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค  ระดับชั้น ป.1-๖ 
๑. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา                ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสะอาด ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมาลี  ภูธงแกว       ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการ 
๓. นางสาวศิริลักษณ  นะพุทธะ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการและเลขานุการ 

๒2. การแขงขันการแสดงตลก      ระดับชั้น ป.1- ม.๓ 
23. การแขงขันมายากล             ระดับชั้น ป.1-ม.3 
๑. นายเล็ก  ชนะชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงเกตุ ประธานกรรมการ 
๒. นางกนกวรรณ  นิลพงษ         คร ูโรงเรียนบานลําสมพุง กรรมการ 
๓. นายพิทักษสัน  บัวภา                 ครู โรงเรียนวัดบานลํา(บานลําวิทยาคาร)  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

๑๐. คณะกรรมการกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ ผูประสานงาน 
2. นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา   ผูประสานงาน 

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 
   ๑.๑ การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล        ระดับชั้น ป.๑-๓ 
1. นางศรีนวน  เมยขุนทด ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 ประธานกรรมการ 
๒. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป  คร ูโรงเรียนบานราษฎรเจริญ กรรมการ 
๓. นายพิทักษสัน  บัวภา  ครู โรงเรียนวัดบานลํา(บานลําวิทยาคาร)  กรรมการ 
๔. นายชาญชัย  บุญรอด  ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห 2 กรรมการ 
๕. นายอนันตชัย  เมฆปน ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง กรรมการ 
๖. นางดารณี  วิลามาศ ครู โรงเรียนชุมชนวดัวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎรประดิษฐ) กรรมการ 
7. นายปรีดา  นามนาคประเสริฐ  ครู โรงเรียนวัดหนองอางทอง กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๒ การใชเข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย     ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นายวิจิตร  พิกุลทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาสีโพธิ์เหนือ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณตฤณ  เหลาอัจริยะพร ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหา(ราษฎรบํารุง) กรรมการ 
3. นายวิรุต  หนองหงอก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณรังสรรค กรรมการ 
4. นายชยันต  กันสีเวียง ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
5. นายจรัญ  พิมพศร         ครู โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณวิทยาคาร) กรรมการ 
6. นายจักรกฤษณ  เกาะสมุทร         ครูอัตราจาง โรงเรียนวัดทาสีโพธิ์เหนือ กรรมการ 
๗. นางเฉลิมรัตน  หนูปาน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสองหอง กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๓ การจัดการคายพักแรม     ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต                     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ ประธานกรรมการ 
2. นายวิเศษ  กัณหาล ี   คร ูโรงเรียนวัดเตาปูน กรรมการ 
3. นายเจษฎา  ลําลึก   ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง กรรมการและเลขานุการ 

๒. การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน    ระดับชั้น ป.๑-6 
1. นางเพ็ญศรี  ทองนพเกา ครู โรงเรียนบานซับสนุน ประธานธรรมการ 
2. นายโกศล  บุญสะกันต ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง กรรมการ 
3. นายสถิตย  นาคเพชร ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
4. นายพงศธร  กลางหลา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญวนันาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ) กรรมการ 
5. นางสาวปยะนุช  ขันตร ี ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการเลขานุการ 
๓. การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.๑-๓ 
1. นางยุพา  ชางสีทา ครู โรงเรียนวัดเตาปูน ประธานธรรมการ 
2. นางน้ําทิพย  พงษภมร ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการ 
3. นางระเบียบ  อุบลวัตร ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
4. นางรัดฎา  ชินโคตร ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการ 
5. นางสาวประภาภรณ  วงษทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการเลขานุการ 
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4. การแขงขันกิจกรรมสงเสริมนิสัย 
    4.1 การประกวดหนังสือเลมเล็ก   
          ระดับชั้น ป4-6   
๑. นางดัสสนี  สังขวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยทองหลาง ประธานกรรมการ 
๒. นางเกษร  คํามูล ครู โรงเรียนวัดทาคลอ กรรมการ 
๓. นางไพรรัตน  บรรทัดเที่ยง ครู โรงเรียนบานหินซอน กรรมการ 
๔. นางสาวสุนิสา  ศิริมะณ ี ครู โรงเรียนวัดบานลาด กรรมการ 
๕. นางนุศรา  โมราบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการและเลขานุการ 
       ระดับชั้น ม.1-3   
1. นางสาวจําป  เฟองวงค ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง ประธานกรรมการ 
2. นางบังอร  อําไพ ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก กรรมการ 
3. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมยสุข ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการ 
4. นางสาวเพชรไพริณ  ตรีโสภณากร ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการ 
5. นางสาวจามจุรี  วาระกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการและเลขานุการ 
   4.2 การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน  ระดับชั้น ป.4-6 และ ระดับชั้น ม.1-3 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมยสุข ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ประธานกรรมการ 
2. นางอําพร  เอ่ียมแจง  ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ) กรรมการ 
3. นางพูนศรี  โพธปิระเสริฐ ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กรรมการ 
๔. นางสาวจามจุรี  วาระกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎรบํารุง) กรรมการ 
๕. นางสาวมนัสสิยา  แจงใจบุญ ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ) กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๑. คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

๑. นางธัญพร  สมบูรณศักดิ์ศร ี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   ผูประสานงาน 
๒. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร นักวิชาการศึกษา  ผูประสานงาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑. การเขงขันการเลานิทาน  
    ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น ทางสติปญญา ทางรางกายฯ ทางการเรียนรู ออทิสติก 
    ระดับชั้น ป.๑-๖  และ ระดับชั้น ม.๑-๓  
๒. การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น ทางสติปญญา ทางรางกายฯ   
    ทางการเรียนรู ออทิสติก       ระดับชั้น ป.๑-๖ 
3. การแขงขันจัดทําหนังสือเลมเล็ก ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 
๑. นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายปนิทัศน  ปนปาน ครู โรงเรียนวัดนาบุญ                 กรรมการ 
๓. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมยสุข ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร กรรมการ 
4. นางสาวภัทราภรณ  ขจรศักดิ์สิริกุล ครูผูชวย โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
5. นางพรปวีณ  เพชรแทน ครู โรงเรียนบานหนองผักหนอก กรรมการและเลขานุการ 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. การประกวดมารยาทงามอยางไทย  ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ทางสติปญญา   และ 
    ทางการเรียนรู        ระดับชั้น ป.๑-๖ 
๑. นางบุญรวม  งามคณะ ครู โรงเรียนวัดหนองครก                 ประธานกรรมการ 
๒. นางวรรณภา  สุวรรณภา ครู โรงเรียนวัดปาไผ กรรมการ 
๓. นางนันทนภัส  วงศสุรินทร ครู โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรรมการและเลขานุการ 
   

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
๕. การแขงขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ระดับชั้น ป.๑-๖ 
๑. นางสาววินิจฉัย  สหีา ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางประภาศรี  จิตนอก ครู โรงเรียนวัดพระพุททธบาทนอยมิตรภาพที่ 69 กรรมการ 
๓. นางณิชพิมพ  ประเสริฐสุด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญวันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ) กรรมการและเลขานุการ  

๖. การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
    และทางการเรียนรู       ระดับชั้น ป.๑-๖ 
9. การแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู    
    ระดับชั้น ป.1-6 
๑. นางประสมสิน  พูนสมบัติ ครู โรงเรียนบานบางกง ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพ  ฉายประดับ ครู โรงเรียนบานหนองตอตะเคียน กรรมการ 
๓. นางสิริกุล  ศิลาแรง ครู โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการและเลขานุการ 

๗. การแขงขนัการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช 
๘. การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช 
    ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา และทางการเรียนรู  ระดับชั้น ป.๑-๖ 
๑. นางจิณณพัต  บํารุงพานิชย ครู โรงเรียนวัดนอยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกมลนิต  ปญเศษ ครู โรงเรียนบานโปงเกง กรรมการ 
๓. นางบุศยา  ไวพยาบาล ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
     ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.๑-๖ 
     ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ม.1-3 
๑. นางศิรประภา  ปยะวิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ประธานกรรมการ 
๒. นางพัทชนันธรณ  แกวเจิม ครู โรงเรียนบานหนองตอตะเคยีน กรรมการ 
๓. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย ครู โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น    ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ระดับชั้น ป.๑-๖ 
๑๒. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง   ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ระดับชั้น ป.๑-๖ 
๑. นายสุเมธา  ติยะบุตร ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดเขาลาดวนาราม(พิพฒนคีรีเขต) ประธานกรรมการ 
๒. นางพจนา  ไชยรุตม ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก                 กรรมการ 
๓. นายสฤษฎิ์  จิตนอก ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพท่ี ๖๙ กรรมการ 
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๔. นายสมบัติ  บุญมี ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม กรรมการ 
๕. นายเกรียงศกัดิ์  พันธุ ครู โรงเรียนวัดบอโศรก กรรมการและเลขานุการ 
   

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑๓. การแขงขันการวาดภาพระบายสี 
      ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ทางสติปญญา ทางรางกายฯ ทางการเรียนรู และออทิสติก 
      ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายพิชัย  โคตรภูธร ครู โรงเรียนบานหัวถนน ประธานกรรมการ 
๒. นายวันชัย  สุริอาจ ครู โรงเรียนบานซับดินดํา กรรมการ 
๓. นางวิรัช  ศุภวงศ ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ กรรมการ 
๔. นางสุธาทิพย  คัมภีระ ครู โรงเรียนอนุบาลวังมวง กรรมการ 
๕. นายสุรัตน  ชาพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวพิไลพร  ลูพานิช ครู โรงเรียนบานหนองจิก(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห 1) กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง  
      ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ทางสติปญญา ทางรางกายฯ ทางการเรียนรู และออทิสติก 
      ระดับชั้น ป.๑-๖ และ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายคมกฤต  พึ่งภพ ครู โรงเรียนวัดบานหมาก ประธานกรรมการ 
๒. นายฉวี  มณีภาค ครู โรงเรียนวัดทามะปราง กรรมการ 
๓. นายภาคภูมิ  มาศศิริ    ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)          กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. การแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.๑-๖ 
1. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสะอาด ประธานกรรมการ 
2. นางกชกร  รุงหัวไผ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส กรรมการ 
3. นางเฉลิมรัตน  หนูปาน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสองหอง กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  ผูประสานงานกลุมสาระการเรียนรู  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกทาน  เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
     ๑. เตรียมเครื่องมือสําหรับการประกวดและแขงขัน  ไดแก แบบทดสอบ แบบวัด และอ่ืนๆ 
    ๒. เตรียมเอกสารการบันทึกแบบกรอกคะแนน  ตามรายละเอียดที่กําหนดในเกณฑการแขงขัน     
เพ่ือนําไปใชในการประกวดและแขงขันตาม วัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด 
    ๓. เตรียมอุปกรณและวัสดุที่ใชประกอบการแขงขัน โดยแจงฝายประสานงานเปนผูจัดหา 
    ๔. เปนกรรมการตัดสินตามกิจกรรมท่ีกําหนด  
 

คณะกรรมการฝายสถานที่การจัดการแขงขัน 
โรงเรียนวัดปาไผ 
๑. นายจําลอง  งามพลกรัง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ           ประธานกรรมการ 
2. นายอรรรณนพ  พรหมสูตร  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                                    กรรมการ 
3. นางพรรณี  เรณูหอม   คร ูโรงเรียนวัดปาไผ             กรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักด ี   คร ูโรงเรียนวัดปาไผ               กรรมการ 
5. นางรานี  ตันสิน     คร ูโรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
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6. นางลําใย  อิ่มสิน    คร ูโรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
7. นางกมลทิพย  สรอยสังวาลย  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
8. นางบุปผา  จึงตระกูล   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
9. นางสาวสายสุนีย  จันทรด ี  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑0. นายพิทักษพงศ  สรอยสังวาลย ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑1. นางสาวสุภาพร  อินทรหอม  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑2. นางสาวบุญฤดี  คําดี   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑3. นางสิริกร  ภัทรกรกาญจน  ครู โรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
๑4. นางเพชรัตน  บุญตา   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑5. นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน  คร ูโรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑6. นางธนญา  ชนะพันธุ   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๑7. นางระเบียบ  อุบลวัตร  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
18. นางสงกรานต  เกตุบุญมี  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
19. นางวัลภา  สุวรรณภา   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๒0. นายมานิตย  จันทะบูรณ  ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๒1. นางสาวภัททิยา  อิโน   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๒2. นายไพฑูรย  ปจฉิม   ครู โรงเรียนวัดปาไผ                   กรรมการ 
๒3. นายพิรัชยกฤษตย  กระแสเวส ครู โรงเรียนวัดปาไผ                  กรรมการ  
24. นางสาวนารา  นิลนันท  คร ูโรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
25. นายจิระยุทธ  จันภักด ี  ครู โรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
26. นางสาวกัญญาภรณ  สีนินทิน ครู โรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
27. นางสาวศิริประภา  เรียบรอย  ครู โรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
28. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ  จันทรัตน ครู โรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
29. นางอรอินทร  สายพันธ  พนักงานราชการ โรงเรียนวัดปาไผ       กรรมการ 
30. นายชัยวุฒ ิ ศรีสุข   พนักงานราชการ โรงเรียนวัดปาไผ       กรรมการ 
31. นายศรันยวิทย  นพโสภณ  ครูจางสอน โรงเรียนวัดปาไผ        กรรมการ 
32. นางสาวอาภรณ  ราศร ี  เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนวัดปาไผ        กรรมการ 
๓3. นายณรงค  โพธิ   ชางไฟฟา โรงเรียนวัดปาไผ               กรรมการ 
๓4. นักเรียนที่ไดรับมอบหมาย จํานวน ๑๐ คน โรงเรียนวดัปาไผ         กรรมการ 
๓5. นางนงนุช  คุมพันธ   คร ูโรงเรียนวัดปาไผ       กรรมการและเลขานุการ 
๓6. นางนิติยา  ปนยอย        คร ูโรงเรียนวัดปาไผ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
1. นางสัมฤทธิ์  พึ่งบุญ      ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง    ประธานกรรมการ 
2. นายพิชัย  จํานงคหมู    ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 
3. นายเจษฏา  ลําลึก     ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 
4. นางสาววิจารณ ี จันทรญาติ   ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 
5. นางสาวสุวชิา  แสงเพ็ง    ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 



๒๖ 

 

6. วาที่รอยตรีชัยณรงค  พูนศรี   ครูอัตราจาง โรงเรียนอนุบาลทับกวาง       กรรมการ 
7. นายฐานันดร  ใจธรรม    ครูอัตราจาง โรงเรียนอนุบาลทับกวาง       กรรมการ 
8. นางสาวกานดา  นุยเมิน    ครูอตัราจาง โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 
9. นักเรียนที่ไดรับมอบหมายจํานวน ๑๐ คน โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 
10. นางสาวบุญญาพร  แกวกลา    เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง    กรรมการและเลขานุการ 

โรงเรียนชมุชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ 
๑. นางวัชรี  สุนทรนนท   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑          ประธานกรรมการ 
2. นายมาโนช  บุญครอบ   รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ รองประธานกรรมการ 
3. นายนโม  เสนาะเสียง   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑                   กรรมการ 
4. นายพหล  พิมพปราโมทย  ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
5. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแกว  คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
6. นายสุรัตน  ชาพรมมา   คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑                   กรรมการ 
7. นายสถิต  นาคเพชร   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑                   กรรมการ 
8. นางสาววันชุลี  มณีวงษ   คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑                   กรรมการ 
9. นางสาวณัฐชนันทพร  เสมสายัน คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑          กรรมการ 
10. นางสาวณัฐธินันท  มีวรรณะ  คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑                 กรรมการ 
๑1. นางผองพรรณ  สุทธิศัย  ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
๑2. นางสาวไพริน  แพงวิเศษ  คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
13. นายพุธ  โสดานิล   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
14. นักเรียนที่ไดรับมอบหมาย จํานวน ๑๐ คน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑     กรรมการ 
15. นายสมเกียรติ  สุทนต   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑       กรรมการและเลขานุการ  

อาคารวิทยบริการ และสนามกีฬาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
๑. นายฉัตรชัย  นวมโพธิ์     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระ  ชะฎาจิตร      พนักงานธุรการ                       กรรมการ 
4. นายชัยรัตน  แยมพราย   ชางไฟฟา ๓                        กรรมการ 
5. นายสุชาติ  กรกนก   ชางไฟฟา ๓             กรรมการ 
6. นายอภิชาติ  ศรีคํา   ชางไฟฟา ๓               กรรมการ 
7. นายสมผาย  กาญจนา   ชางไฟฟา 3           กรรมการ 
8. นายทองคูณ  ทวมเลี้ยง   ชางไฟฟา ๓ โรงเรียนวัดบานดง        กรรมการ 
9. นายทองพูน  วงษสืบ   ชางไฟฟา ๓ โรงเรียนชุมชนวดับํารุงธรรม      กรรมการ 
๑0. นายสายพิณ  ตรงพาณิชย  ชางไฟฟา ๓ โรงเรียนวัดบอโศรก        กรรมการ 
๑1. นายไฉน  ทุตาสิทธิ์   ชางไฟฟา ๓ โรงเรียนวัดทาสีโพธิ์เหนือ       กรรมการ 
12. นางธัญพร  สมบูรณศักดิ์ศร ี  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
๑3. นางพิมล  แสวงศิรผิล   ครูโรงเรียนบานหินซอน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑4. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร   นักวิชาการศึกษา       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑5. นายคําพาย  ฉันทะ   ชางไฟฟา ๓ โรงเรียนบานชอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๒๗ 

 

 มีหนาท่ี   จัดทําแผนผังสถานที่แขงขัน  และปายชื่อแขงขันแตละกิจกรรมตามตารางรายละเอียดการแขงขัน 
เพ่ือใหผูเขาแขงขันและกรรมการแตละกิจกรรมทราบ และอํานวยความสะดวกในขณะจัดการแขงขัน ตั้งแตวันท่ี 1 – 6 
ตุลาคม 2560 
 

คณะกรรมการฝายเลขานุการประจําสนามแขงขัน 
โรงเรียนวัดปาไผ 
๑. นายเล็ก  ทาเพชร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ 
2. นายจําลอง  งามพลกรัง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ                      กรรมการ 
3. นายพิทักษพงศ  สรอยสังวาลย  ครู โรงเรียนวัดปาไผ              กรรมการ 
4. นางนงนุช  คุมพันธ   คร ูโรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
5. นางนิติยา  ปนยอย   คร ูโรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
6. นางสาวสุภาพร  อินทรหอม  ครู โรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
7. นางสาวบุญฤดี  คําดี   ครู โรงเรียนวัดปาไผ            กรรมการ 
8. นางสาวภัททิยา  อิโน   คร ูโรงเรียนวัดปาไผ          กรรมการ 
9. นางการะเกต  นิยมธรรม  นักวิชาการศึกษา               กรรมการและเลขานุการ  

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
๑. นางบัวคํา  ตั้งสุวรรณ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ 
๒. นางสัมฤทธิ์  พึ่งบุญ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง       รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย  แสงดวงมาศ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถํ้าเตา        รองประธานกรรมการ 
4. นายพิชัย  จํานงคหมู   คร ูโรงเรียนอนุบาลทับกวาง        กรรมการ 
5. นางสาวบุญญาพร  แกวกลา  เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง      กรรมการ 
6. นายดุสิต  จันทรศร ี   ศึกษานิเทศก           กรรมการ 
7. นายนนทิศักดิ์  ผาผาย   ศึกษานิเทศก                            กรรมการ 
8. นางสาวกนกวรรณ  บํารุงกลาง ลูกจางชั่วคราว กลุมบริการงานการเงินและสินทรัพย     กรรมการ 
9. นางสาวพิมพิราลัย  นรส ี  ลูกจางชั่วคราว กลุมบริการงานการเงินและสินทรัพย     กรรมการ 
10. นางสาวปริมวดี  เปลงปลื้ม  เจาหนาที่ธุรการ กลุมนโยบายและแผน       กรรมการ 
11. นางสาวบุญญาพร  แกวกลา  เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง      กรรมการ 
12. นางกชพร  ศิริปร ุ   นักวิชาการศึกษา               กรรมการและเลขานุการ 
 
โรงเรียนชมุขนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ 
๑. นางวัชรี  สุนทรนนท   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางวรางคณา  บุญครอบ  ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
4. นายศกัดา  ถนอมศักด์ิ   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
5. นางสาวพนิดา  พลูหลํา   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
6. นางสาวโสรยา  พือขุนทด  คร ูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
7. นางสาววาสนา  โสดานิล  ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 



๒๘ 

 

8. นางสาววนิดา  เพ่ิมพล   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑      กรรมการ 
9. นายอนุรักษ  ระยา   ศึกษานิเทศก             กรรมการ 
10. นางสาวนิรมล  วงษธนสุภรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
11. นางกรกนก  ชุมใจศรี   นักวิชาการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
๑. นางดัชณี  ปานหงษ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส            ประธานกรรมการ 
2. นางสมปอง  โฆษิตพล   นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ 
3. นางสาวเอ่ียมทิพย  วิชัยวุฒ ิ  ครู โรงเรียนวัดบึงไม          กรรมการ 
4. นางกรกนก  ชุมใจศรี   นักวิชาการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

อาคารวิทยบริการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
๑. นางธัญพร  สมบูรณศักดิ์ศร ี    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นางสาววินิจฉัย  สหีา                   ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาฤทธิ์        กรรมการ 
3. นางกชพร  ศิริปรุ    นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
4. นางศิริวรรณ  กิจนุสนธิ ์  นักวิชาการศึกษา                   กรรมการ 
5. นางการะเกต  นิยมธรรม  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
6. นางณัฐนันท  กาญจนาภรณ  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
7. นางวัชรากร  เคยบรรจง  นักทรัพยากรบุคคล          กรรมการ 
8. นางสาวรัตนาภรณ  สวัสด ี             ครู โรงเรียนบานคลองไทร         กรรมการ 
9. นางสาวเพ็ญประภา  วัชรรังส ี  ครูผูชวย โรงเรียนอนุบาลวังมวง        กรรมการ 
10. นางดาราพร  นวลมะณีย  ครูผูชวย โรงเรียนอนุบาลวังมวง        กรรมการ 
11. นางสาววรรษมน  วิลัย  ครูผูชวย โรงเรียนอนุบาลวังมวง        กรรมการ 
12. นางสาวอาภาภรณ  โพธพุิฒิ  เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวังมวง       กรรมการ 
13. นางธนัชชา  กีเนีย          เจาพนักงานธรุการ            กรรมการ 
14. นางชนินทร  พันธุหลา  เจาพนักงานธุรการ            กรรมการ 
15. นางสาวทิพยา  อนันทยานนท       เจาหนาที่ธุรการ          กรรมการ 
16. นางสาวปริมวดี  เปลงปลื้ม           เจาหนาที่ธุรการ          กรรมการ   
17. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร   นักวิชาการศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ วางแผน ดําเนินการจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปการศึกษา 
๒๕60 และอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนประจําสนามการแขงขันใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

๑. นายฉัตรชัย  นวมโพธิ ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        กรรมการ 
3. นางสาวอรธีรา  เพชรชิต  ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑       กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ  สุทนต   ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1      กรรมการ 



๒๙ 

 

5. นางสาวนิติยา  ปนยอย   ครู โรงเรียนวัดปาไผ           กรรมการ 
6. นางสาวบุญญาพร  แกวกลา  เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง      กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร  นักประชาสัมพันธ                     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ ๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมการประกวดและแขงขันในแตละจุดการแขงขัน  
       ๒. บันทึกภาพกิจกรรมการประกวดและแขงขัน ในสถานที่แขงขันที่กําหนด และลงขาวประชาสัมพันธ 

การจัดกิจกรรม 
 

     คณะกรรมการฝายการเงิน 
๑. วาที่รอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นางธัญพร  สมบูรณศักดิ์ศร ี  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                       กรรมการ 
๓. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร   นักวิชาการศึกษา               กรรมการ 
4. นางสาวสุวรรณ ี พืชสิงห                นักวิชาการพัสดุ          กรรมการ 
4. นางบังอร  ปานแมน   นักวิชาการเงินและบัญช ี            กรรมการและเลขานุการ 
5. นางอรสา  เรืองรองธรรม  เจาพนักงานพัสดุ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาที่  เบิกจายเงนิงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

คณะกรรมการฝายเลขานุการกลาง 
๑. นายปราโมทย  แสนกลา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นายเล็ก  ทาเพชร        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   รองประธานกรรมการ 
๓. นางกชพร  ศิริปร ุ   นักวิชาการศึกษา              กรรมการ 
๔. นางการะเกต  นิยมธรรม  นักวิชาการศึกษา              กรรมการ 
5. นางกรกนก  ชุมใจศรี   นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
6. นางณัฐนันท  กาญจนาภรณ  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
7. นางธัญพร  สมบูรณศักดิ์ศร ี  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางรุจิกร  วุฒิศาสตร   นักวิชาการศึกษา                                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
9. นางชนินทร  พันธุหลา   เจาพนักงานธุรการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที ่  
     1. ประสานงาน วางแผนกําหนดรูปแบบวัน สถานท่ี การจัดกิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
     2. เตรียมความพรอมสถานที่ดําเนินการประกวดแขงขัน วัสดุอุปกรณการประกวดแขงขัน รวมถึงการจัดหา 

คณะกรรมการตัดสิน พรอมดูแลความเรียบรอยตลอดระยะเวลาการประกวดแขงขัน 
  3. ประสานงาน  อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมในชวงระยะเวลาการดําเนินงาน 
จัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ  
     ๔. แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 



๓๐ 

 

  5. ติดตาม ประสานงาน และบริหารจัดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเพียงพอในการดําเนินงาน                
ของคณะกรรมการฝายตาง ๆ 
      6. ดําเนินการจัดการแขงขันงานศลิปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2560                  
ใหแลวเสร็จบรรลุวัตถุประสงค 

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทุกฝายประสานงาน และรวมมือปฏิบัติหนาที่อยางพรอมเพรียงกัน  เพื่อใหการจัดงาน
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปการศึกษา ๒๕60 ใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด และเปนผลดี
ตอทางราชการ 

    สั่ง  ณ   วันที ่ ๑๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕60 

 
(นายปราโมทย  แสนกลา) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต ๒ 


