คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ที่ ๔๙๑/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
..................................................................

ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ กำหนดจัดกิจกรรมกำรประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงควำมสำมำรถที่เป็นเลิ ศในด้ำนศิลปะและหัตถกรรม อันเป็นหนทำงสร้ำงอำชีพ โดยมุ่งมั่นในกำรพัฒ นำศัก ยภำพ
นักเรียน ผู้มีผลงำนดีเด่นจำกกำรแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ก้ำวหน้ำสู่ระดับชำติ ได้มำตรฐำนสำกล จึงดำเนินกำร
ประกวดแข่งขันควำมสำมำรถของนักเรียน ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๒ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียน
อนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้ว ยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวด
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยอำรักษ์ พัฒนถำวร
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
นำงสำวกัลยำณี นรสิงห์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกท่ำน
กรรมกำร
นำยสมศักดิ์ ชโลธร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร
นำยจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
ประธำนกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ทุกโรงเรียน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม ทุกกลุ่ม
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
นำงกำญจนำ พุตฉำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
นำยจำนอง พยัคฆ์สิงห์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้า ที่ จั ดเตรี ย ม วำงแผน ดำเนิ น กำร ประสำนงำนให้ คำแนะนำ อำนวยควำมสะดวก ติดตำมเชื่อมโยงงำนใน
คณะกรรมกำร ร่ ว มแก้ ปั ญ หำสถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆ อั น เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นวั น จั ด งำน และหลั ง วั น จั ด งำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ

๒

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑. นำยฉัตรชัย น่วมโพธิ์
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
นำยสมศักดิ์ ชโลธร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนประตูชัย
รองประธำนกรรมกำร
นำยจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
รองประธำนกรรมกำร
นำยหิรัญ สำทสินธุ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์) กรรมกำร
นำงอภิญญำ อ่อนจริง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดทำใหม่
กรรมกำร
นำยบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
กรรมกำร
นำยสุระพล เฉลิมสถำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
กรรมกำร
นำงสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
กรรมกำร
นำยสำเนำ เลียบมำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร
นำยอำนำจ เภทพ่อค้ำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงกัญชรส เนตรนุช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงพักตร์วิภำ ตะเพียนทอง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงทองอยู่ มุสิกชำติ
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำยวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง
ครู โรงเรียนปฐมวิทยำคำร
กรรมกำร
นำยสุพจน์ แจ้งเขว้ำ
ครู โรงเรียนประชำสำมัคคี
กรรมกำร
นำยเอกชัย พงษ์อำรี
ครู โรงเรียนวัดโคกช้ำง (รำษฎร์บำรุง)
กรรมกำร
นำยอำทิตย์ ลำภชัย
ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซำ
กรรมกำร
นำยธวัชชัย ดำเนินงำม
ช่ำงสี ชั้น ๔ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
กรรมกำร
นำยประยุทธ พงษ์เจริญ
ช่ำงไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
กรรมกำร
นำยณรงค์ แซ่ภู่
ช่ำงไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนำยก)
กรรมกำร
นำยเอกชัย แสงสุวรรณ์
ช่ำงปูน ชั้น ๔ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์) กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกท่ำน
กรรมกำร
นำงกำญจนำ พุตฉำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
นำยจำนอง พยัคฆ์สิงห์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ประสำนงำนกำรใช้สถำนที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ กำหนดห้อง
สถำนที่จัดกำรประกวด/แข่งขันให้เหมำะสมกับแต่ละกิจกรรม จัดทำป้ำยบอกจุดกำรแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
อำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรตัดสิน แก้ปัญหำให้กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นำงสุชีรำ มนัสตรง
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยธวิช สุดใจ
นำยนเรศ รุ่งเรือง
นำยวัฒนชัย ศำสตร์สำระ
นำงสำวอนุชิดำ บำรุงวัฒน์

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ รองประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓

มีหน้าที่ ประจำกองอำนวยกำรศูนย์ประชำสัมพันธ์ สถำนที่จัดกำรประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียน
ประตูชัย และโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขัน สถำนที่แข่งขัน
อำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและครู ที่เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาล
๑. นำยปรีวัติ สมัครประโคน
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
นำยกฤษณะ ถิระพงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นำยธวัช บุญชุ่ม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
นำงประนอม ทรัพย์มีชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
นำงทัศนีย์ อยู่ทรัพย์
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสำวภัทรำ สุขนิคม
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นำยสุรพงษ์ เทียมมโน
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ ทุกท่ำน
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยโรงเรียนประตูชัย ทุกท่ำน
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ศำสตร์สำระ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

มีหน้าที่ วำงแผน ประสำนงำนกำรดูแลด้ำนสวัสดิกำร กำรจรำจร รักษำควำมปลอดภัย และปฐมพยำบำล จัดให้มี
สวัสดิกำรแก่ผู้ร่วมงำน สรุปและรำยงำนผล วินิจฉัย แก้ปัญหำกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑. นำยฉัตรชัย น่วมโพธิ์
๒. นำยวิชิต เรือนจำรูณ
๓. นำงสุมำลี มีวุฒิสม
๔. นำงระพีพรรณ มีสมศักดิ์

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

มีหน้าที่ วำงแผนดำเนินกำร บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว กิจกรรมกำรประกวด ตัดต่อ ถ่ำยทำให้เป็นระบบ และจัดทำ
เป็น VTR สำหรับเผยแพร่ในโอกำสต่อไป

คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน
๑. นำงสุชีรำ มนัสตรง
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นำยสุรินทร์ ขันตี
นำงสำวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร
นำงสำวจิรภำ อ้วนล่ำ
นำงปัทมำรัตน์ สุทธิสงค์
นำงมำลัย สุขนิยม
นำงปรำณี มีชิตสม
นำงสำวชญำมัย สุธัมรส
นำงอัจฉรำภรณ์ กนกอุดม

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดคำนหำม
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๔

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นำงจิตรำ จินตนำ
นำงสุวนี มีแตร
นำงน้ำทิพย์ คงเกษม
นำยปฏิพัทธ์ โฉมวิไล
นำยนิรุส ศริ
นำงสำวปริยำภัทร ศรีทอง
นำงกำญจนำ พุตฉำย
นำงสำวเจตนำ มีแสงเพ็ชร์

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โรงเรียนวัดทำใหม่
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สำมัคคีนฤมิต)
กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำร รวบรวม และแจ้งผลกำรประกวด/แข่งขัน พร้อมทั้งจัดทำเกียรติบัตร

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำงสำวกัลยำณี นรสิงห์
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นำงรัษฎำพร ณ วิพันธ์
นำงกมลพร ส่งสวัสดิ์
นำงปรำณี ปิยะทัศน์ศรี
นำงทิพย์วำรี แจ่มใส
นำงสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์
นำงบุญสม มีกุศล
นำงกำญจนำ พุตฉำย

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

มีหน้าที่ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรแข่งขันในทุกกิจกรรม สรุปรำยงำน วินิจฉัย แก้ปัญหำ
ในกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำงสำวกัลยำณี นรสิงห์
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ทุกท่ำน
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ สุขีสำร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงชลิดำ สุขเกษม
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงสำวอัญชลี ธีระสำสน์
ครู โรงเรียนวัดนำค
กรรมกำร
นำงสำวเกษร ศรีทอง
ครู โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์
กรรมกำร
นำงสำวจันทิมำ เดชเพิ่มสุข
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
นำงเบ็ญจมำศ วรรณสุข
ครู โรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร
นำงกำญจนำ พุตฉำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
นำยจำนอง พยัคฆ์สิงห์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดทำเครื่องมือประเมินผลกำรจัดกิจกรรม เก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำสรุป รำยงำนผลกำรประเมิน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

๕

คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้ประสำนงำน

นำงสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษำนิเทศก์
นำงกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสำวภรำดำ พิมพ์เมือง
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงวิมลรัตน์ กระจกรูป
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงทิวำพร กล้วยอ่อน
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสมสิริ พึ่งวร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสำวอุศนัน ขันสำคร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงพันทนำ โพธิ์ศรีมำ
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสำวประภำศรี ละออเอี่ยม
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงเบ็ญจมำศ เพ็ชรรักษ์
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสำวณัฐสินี ม่วงสุวรรณ์
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
นำงสำวรุจิรัตน์ อุ่นเจริญ
ครู โรงเรียนประตูชัย
นำงพัชรินทร์ พรหมเมศ
ครู โรงเรียนประตูชัย
นำงสำวบุษรำภรณ์ ฉิมมุจฉำ
ครู โรงเรียนประตูชัย
นำงสำวนริศรำ สุดงำม
ครู โรงเรียนประตูชัย
นำงสำวคนึงนิตย์ กิจวิธี
ครู โรงเรียนประตูชัย
นำงจันทรำ ผำสุขใจ
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
นำงสำวปิยพร รื่นอำรมณ์
ครู โรงเรียนวัดดำวคะนอง
นำงเกษม ธำรมัต
ครู โรงเรียนวัดนำค
นำงสำวถำวร บำรุงวงษ์
ครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
นำงนวรัตน์ คงดีเพียร
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์
นำงสำวน้ำฝน รักษำกลำง
ครู โรงเรียนวัดปำกคลอง (ประชำมหำรำช)

กิจกรรม : การปั้นดินนามัน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงประไพ แสงดำ
นำงสุภำวรรณ มะสีพันธุ์
นำงจันทรำ ผำสุขใจ
นำงทัศนีย์ ดีเลิศ
นำงสุมณฑำ ตั้งทรัพย์

ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำงคุ่ม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดแก้วตำ (สุมนพรฉิมประชำสรรค์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนข่อย “คงสมโอษฐ์รำษฎร์บำรุง” กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงสุภำ บุญพึ่ง
นำงวิไล แสงทอง
นำงสำวดนยำ อำบวำรี
นำงฟำรีดำ กำรีซอ
นำงขวัญฤทัย ภู่สำระ

ครู โรงเรียนวัดปรีดำรำม
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดแค
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดภำชี “สุนทรอุปถัมภ์”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๖

กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
ผู้ประสำนงำน
กิจกรรม : นักบินน้อย สพฐ. ทุกกิจกรรม
๑. นำงสำวมำลี หล่อประเสริฐ
๒. นำยสมำน ทองนพ
๓. นำยศุภรัตน์ ทิพยะพร
๔. นำยปิติพล ศรีสิงห์
๕. นำยนำวิล อินทโชติ
๖. นำยธวัชชัย ทองสมบัติ
๗. ว่ำที่ร้อยตรีวันชัย แข็งงำน
๘. นำยพรณรงค์ เพ่งสุข
๙. นำยทรงชัย เลิศวัฒนำพร
๑๐. นำยวินัย พืชจันทร์
๑๑. นำยสุรชัย แดนตะเคียน
๑๒ นำยไพบูลย์ บ่ำงสุวรรณ์

นำยสำมำรถ กองโชค
นำงสำวเมทิกำ ทวีกุล
นำยจำนอง พยัคฆ์สิงห์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดนำค
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดบ้ำงชุ้ง (อดุลประชำวิทย์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดลำพระยำ (แช่มช้อยวิทยำ)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดแก้วตำ (สุมนพรฉิมประชำสรรค์)
กรรมกำร
ครู วัดโคกสังข์ “ประชำนุกูล”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้ำนำง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเชำวน์วัศ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ผู้ประสำนงำน

นำงกำญจนำ พุตฉำย
นำยจำนอง พยัคฆ์สิงห์

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กิจกรรม : ภาพยนตร์สนั ระดับชัน ป.๑ – ป.๖ และระดับชัน ม.๑ – ม.๓
๑. นำงสำวนันทวรรณ ตั้งอำรมย์
๒ นำงสำวณัฐชำ มังกะลัง
๓. นำยพิชิต ขำดี

ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดกลำงคลองสระบัว (สำลีเคลือบรำษฎร์บำรุง)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : มารยาทไทย ระดับชัน ป.๑ – ป.๓
๑. นำงน้ำอ้อย เมืองนำคิน
๒. นำงสุรยี ์ เกลำเทียน
๓. นำงอรุณลักษณ์ เฉลิมสถำน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกลำงคลอง ๒๗
ครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยำประชำสรรค์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : มารยาทไทย ระดับชัน ป.๔ – ป.๖
๑. นำงดวงภัทร สุนิมิตร
๒. นำงณัฎฐนันท์ มณฑำทิพย์
๓. นำงสำวรุ้งนภำ สมงำม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.รำษฎร์บำรุง)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำงคุ่ม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อำจธวัชประชำนุกูล) กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : มารยาทไทย ระดับชัน ม.๑ – ม.๓
๑. นำงอภิญญำ อ่อนจริง
๒. นำงมยุรำ สัมมำคำม
๓. นำงอัจฉรีย์ คงเจริญเขต

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดทำใหม่
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๗

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
ผู้ประสำนงำน

นำงสุปำณี บุญเพ็ชร์
นำงสุมำลี มีวุฒิสม

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงบังอร ธงธนำนุรักษ์
๒. นำงสำวฐิติพร ปรอดประเสริฐ
๓. นำงสำวปนัดดำ ปิ่นแก้ว

ครู โรงเรียนวัดนำค
ประธำนกรรมกำร
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยำคำร”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร” กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงสุจิตรำ ก้อนทอง
๒. นำงสำวจุฬำลักษณ์ ขันธบุตร
๓. นำงสำวกันยุมำ กสิกิจ

ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร” กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงมนชยำ สุผล
๒. นำงสำวเพ็ญประภำ ศรโชติ
๓. นำงเกษศิญำกร กิตพิ ัฒกุล

ครู โรงเรียนวัดทำงกลำง (ประชำสำมัคคีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดเกำะเลิ่ง
ครู โรงเรียนวัดแค

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงสำวสมพิศ ประสงค์เงิน
๒. นำงสำวสุปรำณี สังสะกุล
๓. นำงวรรณำ โพธิ์กระจ่ำง

ครู โรงเรียนวัดอินกัลยำ
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดไก่
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงเกตุมณี ผลจันทร์
๒. นำยตรัสสำ ชุมพร
๓. นำงสำวประทิน เกษีระคุปต์

ครู โรงเรียนบ้ำนข่อยโทน
ครู โรงเรียนเทศบำลชุมชนป้อมเพชร
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนข่อย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี) ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุภำพร มหำเทียน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
กรรมกำร
๓. นำงสรรพัชญำ มีวุฒสิ ม คอร์เบ็ทท์ ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร” กรรมกำร/เลขำนุกำร
กิจกรรม : การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงพิชชำภำ โฉมมิตร
ครู โรงเรียนวัดค่ำย (เล็กจุฬำประชำนุสรณ์)
๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุคณำงค์ ทรัพย์ทวี ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
๓. นำงละเอียด เรืองหิรัญ
ครู โรงเรียนวัดอินกัลยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๘

กิจกรรม : การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. ดร.ฮินดล เดชเสถียร
๒. นำงเพ็ญศรี สุภำพเนตร
๓. นำงสุริยำ มงคลครุธ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนสุดินสหรำษฎร์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำยสุพจน์ นำกสุวรรณชำติ
๒. นำงระพีพัฒน์ ปำนทอง
๓. นำยพิชัย สุผล

ครู โรงเรียนวัดทำงกลำง (ประชำสำมัคคีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยบุญเชิด แจ้งใจ
๒. นำยพรภพ ศรีคำ
๓. นำยภูเมธ ธนัตนันทเดช

ครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
ครู โรงเรียนบ้ำนช้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงสุนันทำ ประสพวงศ์
๒. นำงสำวนภำพร สมบูรณ์สุข
๓. นำงเพ็ญนภำ ศรีเรือง

ครู โรงเรียนวัดทำงกลำง (ประชำสำมัคคีอุปถัมภ์)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อำจธวัชประชำนุกูล) กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงปรียำ ทองสมบัติ
๒. นำงวันดี อุ่นทรัพย์
๓. นำงปำรณีย์ วรรณบูรณ

ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
ครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์
ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันทาอาหาร นาพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงสำวอำนวย แสงทอง
๒. นำงอำรีวรรณ ช่วยพัฒน์
๓. นำงสุเมธี จันทร์ศิลำ

ครู โรงเรียนวัดอินกัลยำ
ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
ครู โรงเรียนวัดบ้ำนช้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันทาอาหาร นาพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงบังอร โตยะบุตร
๒. นำงทัศนีย์ ตรีสิทธิ์
๓. นำงโกสุม แจ่มเล็ก

ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ครู โรงเรียนวัดเจ้ำปลุก (เติมรัฐประชำสรรค์)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงนพพร ญำณธรรม
๒. นำงวรนุช พุฒิมณี
๓. นำงวิรินดำ นุดตะเคียน

ครู โรงเรียนวัดสนำมทองมิตรภำพที่ ๑๘๐
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์สำวหำญ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) กรรมกำร/เลขำนุกำร

๙

กิจกรรม : การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงสำวทัศนีย์ จุรินทร
๒. นำงสำวลักษิกำ พลำยเพ็ชร์
๓. นำงสำยสมร โวหำร

ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”
ครู โรงเรียนวัดศรีประชำ
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑. นำงมลฤดี มีวุฒิสม
๒. นำงเตือนใจ มะปรำงหวำน
๓. นำงวิไลวรรณ รื่นบุญ

ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองโคก (อดุลถวิลรำษฎร์บำรุง)
ครู โรงเรียนวัดช้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงประภำ พันธ์รักษ์
๒. นำงอุไร ไม้เลี้ยง
๓. นำงวันเพ็ญ ไทยคณำ

ครู โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมำประชำสงเครำะห์)
ครู โรงเรียนวัดสะตือ
ครู โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมำประชำสงเครำะห์)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

คอมพิวเตอร์
ผู้ประสำนงำน

นำงสำวเสำวลักษณ์ ญำณสมบัติ
ศึกษำนิเทศก์
นำยไพรัตน์ พันธุรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกษัตรำธิรำช (ไพจิตรวิหำรกำรบำรุง)
นำยเรืองเดช เนตรนุช
ครู โรงเรียนวัดกุฎีลำย (อินมณีประชำรัฐบำรุง)

กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชัน ป.๑ - ป.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นำยไพรัตน์ พันธุรัตน์
นำงสำวเนำวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้ง
นำงปิยำณี น่วมนุ่ม
นำงสำวณัฐกมล สุกุมลนันทน์
นำยณวัฒน์ เชียงสำย
นำงปรินดำ อับดุลเลำะฮ์
นำงสำวปิยวรรณ ประสงค์เงิน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกษัตรำธิรำช (ไพจิตรวิหำรกำรบำรุง) ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดสฎำงค์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำค
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำงคุ่ม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนปฐมวิทยำคำร
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคู้คด
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยเรืองเดช เนตรนุช
นำงสำวสุภำพร ผูกพันธ์
นำงสำวอรวรรณ วงษ์ทรงยศ
นำงสำวพิชชำพร คำกังวำฬ
นำงสำวลัดดำวัลย์ รุมรัตน์

ครู โรงเรียนวัดกุฎีลำย (อินมณีประชำรัฐบำรุง)
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนวัดคำนหำม
ครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.

นำยชัยพร บัวผัน
นำยปกร วิชัยรัมย์
นำยชัชพิสิฐพงศ์ ธำดำสุขเกษม
นำงสำวหยดชลิน กุดโอภำส

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมำภิรมอุปถัมภ์)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมำรำม (ประชำประเสริฐวิทย์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนข่อยโทน
กรรมกำร

๑๐

๕. นำยไชยำ เมรัตน์
๖. นำงสำวขนิษฐำ หอมกระแจะ

ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ครู โรงเรียนวัดโคกกรวด “ไตรรำษฎร์บำรุง”

กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยเอนก ทองเนื้อแปด
นำงสำวรุ่งทิพย์ กำศจักร์
นำงสำวอำวีศรี นิลเจียระไน
ว่ำที่ร้อยตรีธนเกียรติ ฤกษ์ดี
นำงสำวอฑิตยำ ไพโรจน์

ครู โรงเรียนประตูชัย
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยสุพจน์ นำคสุข
นำงศศิธร ปลดเปลื้อง
นำงสำวอรอุมำ ขันธพำลี
นำงสำวประภำภรณ์ พลรักษ์
นำงสำวสมลักษณ์ แก้วโรจน์

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์
ครู โรงเรียนวัดพระงำม (อรรถกฤษณ์ประชำรัฐ)
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนร่อม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นำยวีรพล ผำสุขใจ
นำงสำวจำรุณี รัตนวิจำรณ์
นำยสุรชัย ศรีโพธิ์ทอง
นำงสะไบทิพย์ แสนทวีสุข
นำงสำวเสำวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐ
นำงสำวเพ็ญประภำ ศรโชติ

ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
ครู โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมำภิรมอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนโพธิ์รำษฎร์บำรุง
ครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยำ
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนวัดเกำะเลิ่ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยสมนึก จุ้ยดอนกลอย
นำงสำวอัจจิมำ บำรุงนำ
นำยสุวิท มหำนิยม
นำงสำวปัทมำ โพธิ์ยั่งยืน
นำงพรทิพย์ แก้วจุรัตน์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยำ
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
ครู โรงเรียนวัดปำกคลอง (ประชำมหำรำช)
ครู โรงเรียนประตูชัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นำยอติรัตน์ ด้วงประยูร
นำงสำวปัทมำ สำยพร้อมญำติ
นำงสำวอมรรัตน์ ปำลวัฒน์
นำงกนกรัตน์ รำตรีโชติ
นำงสำวนุชชำ คล่องณรงค์
นำงสำวจิรำพร เพชรรัตน์
นำงสำวปิยะธิดำ พระวิสัตย์

ครู โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดบำงเดื่อ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดสนำมทองมิตรภำพที่ ๑๘๐
กรรมกำร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มรำษฎร์รังสรรค์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรรำษฎร์บำรุง)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนข่อย “คงสมโอษฐ์รำษฎร์บำรุง” กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชัน ม.๑ - ม.๓

๑๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยสุพจน์ ผ่องถ้อย
นำงสำวจรรยำ มิ่งจันทร์
นำงสำวธิดำรัตน์ ชัยพิพัฒน์
นำยอำทร หำสียำ
นำงเสำวคนธ์ ศรีชำติ

ครู โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ
ครู โรงเรียนวัดบำงสงบ (กองวำรีวิทยำนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดเขียนลำย (ทองคำวิทยำนุสรณ์)
ครู โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์
ครู โรงเรียนวัดไก่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยสมหมำย สัญญโสภี
นำงสำวณฐพร เปรมกมลพันธ์
นำงสำวกำญจนำ ทองดี
นำงสำววีรยำ กองสนธิ์
นำงดำรำวรรณ ทิมทอง

ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนโพธิ์รำษฎร์บำรุง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยไชยทัศน์ มีปรำชญ์สม
นำงสำวเอมอร ผำสุขพันธ์
นำงหนึ่งนิจ ปลื้มอำรมย์
นำยสิทธิชัย สุขสมกลิ่น
นำงสำวจิดำภำ นำมสี

ครู โรงเรียนวัดทำใหม่
ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซำ
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.รำษฎร์บำรุง)
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภำรำษฎร์สำมัคคี)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

หุ่นยนต์
กิจกรรม : การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑. นำยนิรุช เปรมรอด
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
๒. นำงสำวขวัญใจ บุญสมบัติ
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
๓. ว่ำที่ร้อยตรีสมชำติ กุลเทพบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยฐำนิตย์ เนคมำนุรักษ์
๒. นำยรณยุทธิ์ เลขพันธ์
๓. นำงสำวปัทมำ ยำมันซำบีดีน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
วิทยำกรสอนศำสนำ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
กิจกรรม : การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา เทคโนโลยีด้านการเกษตร
๑. นำยดำรง สุขสนอง
๒. นำงรัตนำ สนธิพร
๓. นำงสำวประภำศรี เพ็งสุข

ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๒

กิจกรรม : การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เทคโนโลยีด้านการบริการ
๑. นำยดำรง สุขสนอง
๒. นำงรัตนำ สนธิพร
๓. นำงสำวประภำศรี เพ็งสุข

ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กลุ่มศิลปะ
ทัศนศิลป์
ผู้ประสำนงำน

นำยวิชิต เรือนจำรูณ
นำยหิรัญ สำทสินธุ์

ศึกษำนิเทศก์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)

กิจกรรม : การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชัน ป.๑ - ป.๓, ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยหิรัญ สำทสินธุ์
๒. นำงสำวกนกวลี ขุมทรัพย์
๓. นำงพัชรี ผำสุขรูป

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์) ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดบำงเดื่อ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดจำปำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชัน ป.๑ - ป.๓, ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงอัจฉรำ พรนิมิต
๒. นำงแน่งน้อย โพธิ์ศรี
๓. นำยสมศักดิ์ กองโชค

ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยำประชำสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดดำวคะนอง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยเอกชัย พงษ์อำรี
๒. นำยวิเชนทร์ คล้ำยอ่อน
๓. นำงสำววนิดำ ภักดีวงษ์

ครู โรงเรียนวัดโคกช้ำง (รำษฎร์บำรุง)
ครู โรงเรียนวัดบ้ำนชุ้ง (อดุลประชำวิทย์)
ครู โรงเรียนวัดดำวคะนอง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสุวัฒน์ มุขชำติ
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
๒. นำยเสน่ห์ โพธิ์กระจ่ำง
ครู โรงเรียนวัดไก่
๓. ว่ำที่ร้อยตรีธนันท์ กำญจนประภำ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชัน ป.๑ - ป.๓, ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยจรัญ จำรัสศรี
๒. นำงขวัญรพี เครือใย
๓. นำยบุรุษศักดิ์ คิดฉลำด

ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อำจธวัชประชำนุกูล)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยำภูมิ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง
๒. นำยชรินทร์ สังข์บุญชู
๓. นำงศำรินทร์ เสมสำยัณห์

ครู โรงเรียนปฐมวิทยำคำร
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๓

กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม ระดับชัน ป.๑ - ป.๓, ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยสุพจน์ แจ้งเขว้ำ
นำงจำรุวรรณ เผือกโสภำ
นำงอภินันท์ สินเสริมเมือง
นำงขวัญใจ เบญจะขันธ์
นำงสำวสุนิสำ รุ่งรำตรี

ครู โรงเรียนประชำสำมัคคี
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ครู โรงเรียนวัดศำลำลอย
ครู โรงเรียนวัดลำย (ทวีปัญญำ)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

ดนตรี
ผู้ประสำนงำน

นำยวิชิต เรือนจำรูณ
นำยวัลลภ สุขประเสริฐ

ศึกษำนิเทศก์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกมะยม

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย
กิจกรรม : เดี่ยวระนาดเอก ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสุริยนต์ จุลปำนนท์
๒. นำยคมสัน อยู่ชำ
๓. นำยเสกสันต์ รอดย้อย

ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนดอนข่อย “คงสมโอษฐ์รำษฎร์บำรุง”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยวสันต์ สุขเวชกิจ
๒. นำยปรำโมท ศรีสุวรรณ์
๓. นำยเกรียงไกร พักใส

ครู โรงเรียนวัดคำนหำม
ครู โรงเรียนวัดศำลำลอย
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยพงษ์ศักดิ์ พวงมณี
๒. นำยอภิวัตร ทองประดิษฐ์
๓. นำงดำวรุ่ง เรืองอุไร

ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อมสกุลอุทิศ)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดลำพระยำ (แช่มช้อยวิทยำ)
ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อมสกุลอุทิศ)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสุพจน์ รุ่งเรือง
๒. นำยปิยะ โสตศรีสุข
๓. นำงสำววรำพร ภำคธรรม

ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร”
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวซอด้วง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยพิเศษ ปิ่นเกตุ
๒. นำงประภัสสร มะณีพันธ์
๓. นำยธีรวุฒิ ขวำนเพชร

ครู โรงเรียนวัดไทรงำม
ครู โรงเรียนวัดหัวหิน
ครู โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวซออู้ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์
๒.
๓. นำงสำววรรณิษำ ดำอ่ำ

ครู โรงเรียนวัดนำค
ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อมสกุลอุทิศ)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๔

กิจกรรม : เดี่ยวจะเข้ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยเกรียงไกร พักใส
๒. ว่ำที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี
๓. นำงกรรณิกำ ชนำวิรัตน์

ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ครู โรงเรียนบ่อแร่
ครู โรงเรียนวัดลำดทรำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋ว
๒. นำยกัมพล อยู่จุ้ย
๓. นำยบรรจง สำหร่ำย

ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมำรำม (ประชำประเสริฐวิทย์) ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดปรีดำรำม
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยทรงพล รุ่งเรือง
๒. นำงสำวลัดดำ บุญเนตร
๓. นำงจิรกำนต์ สุขเพ็ชร

ครู โรงเรียนเชำวน์วัศ
ครู โรงเรียนวัดมำบโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้ำนคู้คด

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : ขับร้องเพลงไทย ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยอภิเชษฐ์ อยู่เทศ
๒. นำงสำวอรนุช มีเงิน
๓. นำยธำนี จีระดิษฐ์

ครู โรงเรียนสุดินสหรำษฎร์
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

การแข่งขันวงดนตรีไทย
กิจกรรม : วงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสมใจ เรียบร้อย
๒. นำยประภำส เพ็ชรรักษ์
๓. นำงยุพำพร รุ่งเรือง

ครู โรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง
ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยำคำร”
ครู โรงเรียนวัดโคกมะยม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยวัลลภ สุขประเสริฐ
นำยธีระ ผ่องสมรูป
นำยปรำโมท ศรีสุวรรณ์
นำยธีรศำนต์ โพธิ์สำมต้น
นำยประเสริฐ หนูจ้อย

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกมะยม
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อมสกุลอุทิศ)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดศำลำลอย
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำงคุ่ม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร” กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยวัลลภ สุขประเสริฐ
นำยธีระ ผ่องสมรูป
นำยปรำโมท ศรีสุวรรณ์
นำยธีรศำนต์ โพธิ์สำมต้น
นำยประเสริฐ หนูจ้อย

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกมะยม
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษำ (กล่อมสกุลอุทิศ)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดศำลำลอย
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำงคุ่ม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร” กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๕

กิจกรรม : วงอังกะลุง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสมชำย แสงประไพ
๒. นำยชำญชัย สุนทรสุข
๓. นำยณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภำ

ครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดบำงสงบ (กองวำรีวิทยำนุสรณ์)
ครู โรงเรียนโพธิ์รำษฎร์บำรุง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การประกวดกลองยาว ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสมชำย แสงประไพ
๒. นำยชำญชัย สุนทรสุข
๓. นำยณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภำ

ครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดบำงสงบ (กองวำรีวิทยำนุสรณ์)
ครู โรงเรียนโพธิ์รำษฎร์บำรุง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

ขับร้อง
ผู้ประสำนงำน

นำยวิชิต เรือนจำรูณ
ศึกษำนิเทศก์
นำงเรณู สีนลิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

กิจกรรม : การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยสมบูรณ์ วรรณมุข
๒. นำยทิพำกร รำชวังเมือง
๓. นำยนิรุทธิ์ พิกุลเทพ

ครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนำยก)
ครู โรงเรียนวัดกษัตรำธิรำช (ไพจิตรวิหำรกำรบำรุง)
ครู โรงเรียนวัดหัวหิน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก และ ข ระดับชัน ป.๑ - ม.๓
๑. นำยสมบูรณ์ วรรณมุข
๒. นำยทิพำกร รำชวังเมือง
๓. นำยนิรุทธิ์ พิกุลเทพ

ครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนำยก)
ครู โรงเรียนวัดกษัตรำธิรำช (ไพจิตรวิหำรกำรบำรุง)
ครู โรงเรียนวัดหัวหิน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย,หญิง) ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงเรณู สีนิล
๒. นำงเพลิน เอี่ยมวิมังสำ
๓. นำงเสำวนีย์ จิตต์โสภำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์” กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย,หญิง) ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยพงศ์เทพ ตำใส
๒. นำยบัณฑิต เจียระบรรพ
๓. นำงจิรำพร อุ่นเมือง

ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
ครู โรงเรียนวัดดำวคะนอง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย, หญิง) ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำยภูวดล กำรจนำรักพงค์
๒. นำงสำวลลิตำ ปิ่นทอง
๓. นำงสำววรำพร ภำคธรรม

ครู โรงเรียนวัดโคกมะยม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๖

กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย, หญิง) ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงละเอียด แย้มประดิษฐ์
๒. นำงสำวดุสิตำ บ่อสุวรรณ
๓. นำงนิสำกร บุญเสริม

ครู โรงเรียนวัดลำย (ทวีปัญญำ)
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดทำใหม่
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงวรำภรณ์ สินสืบผล
๒. นำยวิชำญ อินทะโชติ
๓. นำงพัชรินทร์ สีสด

ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนวัดอินกัลยำ
ครู โรงเรียนวัดบำงเดื่อ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

นาฏศิลป์
ผู้ประสำนงำน

นำยวิชิต เรือนจำรูณ
นำงชญำดำ ปุยอ๊อด

ศึกษำนิเทศก์
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)

กิจกรรม : การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงชญำดำ ปุยอ๊อด
นำงอำภำภรณ์ สุนทรสุข
นำงสำวเรณู วัชรพันธ์
นำงสำวภัทรำรัตน์ สุขเกษม
นำงดวงพร เนคมำนุรักษ์

ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ครู โรงเรียนประตูชัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงสำวสุดำพร เมืองสุข
นำงสำววรำพร ม่วงประถม
นำงธิดำวรรณ สุนิมิตร
นำงสำวจิรำภรณ์ หนูเล็ก
นำงสรินธร แสงอรุณ

ครู โรงเรียนวัดปรีดำรำม
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยำภูมิ
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงกัญชลี รื่นพำนิช
นำงสำววีรภัทร จินตะไล
นำงวรรณวิมล ปิ่นจินดำ
นำงวรรณพร สุวรรณธัย
นำงรัญญภัทร์ กุลจิรำภัทร์ฐำกูล

ครู โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ
ครู โรงเรียนวัดตำลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์
ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้ำนำง
ครู โรงเรียนประตูชัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงรัสรินทร์ ธนำวัฒน์เดชำนนท์
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันโท
นำงสำวสินีนำฏ ทองวัฒนำ
นำงบุษรำภรณ์ กฤตภคะ
นำงรสสุคนธ์ ใยบัว

ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
ครู โรงเรียนวัดบำงเพลิง (คงสกุลมำกอุทิศ)
ครู โรงเรียนผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๗

กิจกรรม : การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชัน ป.๑ - ม.๓
๑. นำยสุรพล ดีเลิศ
๒. นำยประหยัด ใจชื่น
๓. นำงสำวอธิพร ผำสุขถิน

ครู โรงเรียนวัดแก้วตำ (สุมนพรฉิมประชำสรรค์)
ครู วัดสำมเรือน “จนุสสโรอนุสสรณ์”
ครู โรงเรียนวัดสุคันธำรำม (สุคันธวิทยำคำร)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันมายากล ระดับชัน ป.๑ - ม.๓
๑. นำยสมเกียรติ มณฑำทิพย์
๒. นำยพลำกร ดุษณีย์
๓. นำงวิยดำ ตำตำด

ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนร่อม
ครูผู้ช่วย โรงเรียนกลำงคลอง ๒๗
ครู โรงเรียนวัดบ้ำนหีบ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ประสำนงำน

นำยทศพล วงษ์เนตร
นำงสุลีพร บรรลือเขตร์

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
กิจกรรม : การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชัน ป.๑ - ป.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นำยทศพล วงษ์เนตร
นำงพิมพ์สุชำ จำรุมณี
นำยมนัส ทัพไทย
นำยเสน่ห์ ชำติจันทึก
นำยอดุลย์ ศิลรักษำ
นำงดำธิณี ตำมเพิ่ม
นำงสำวณัฐกุณจิรำ สกุณำ

ศึกษำนิเทศก์
ประธำนกรรมกำร
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์) กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดค่ำย (เล็กจุฬำประชำนุสรณ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดเกำะเลิ่ง
กรรมกำร
ครู ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบอำเภอภำชี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นำยศักดิ์ศิริ สุภสุข
นำยเสริมพงศ์ เมืองมั่น
ว่ำที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปำริก
นำงสำวมรกต วงษ์เนตร
นำยไพฑูรย์ แก้วภักดี
นำงพิมพ์สุชำ จำรุมณี
นำยสุชำติ ทองมำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชำอุปถัมภ์)
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเป็ด
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสุคันธำรำม (สุคันธวิทยำคำร)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภำวนำรังสี)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร”
กรรมกำร
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดำวคะนอง
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การจัดค่ายพักแรม ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นำยไพโรจน์ ท่ำวัง
นำงสำยหยุด บุญทนิมิตร
นำยมนัส ทัพไทย
นำยสุรชัย กำญจนุปกฤต
นำยนพคุณ นำคทอง
นำยพรโรจน์ พศกชำติ
นำยธวัช บุญชุ่ม

ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประธำนกรรมกำร
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์) กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนนทรีย์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเทศบำลวัดแม่นำงปลื้ม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเทศบำลวัดแม่นำงปลื้ม
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๘

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชัน ป.๔ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นำยนพคุณ ลัคนำวิเชียร
นำงสำววิจิตรำ อินทสุวรรณ์
นำงสำวเกศรำพร พยัคฆ์เรือง
นำงสำวสำยพิน สมศรี
นำงธัญภำ อยู่สุข
นำงสำวนพวรรณ สรัญชำติ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรพินิตพิทยำคำร
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนประตูชัย
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดรำษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่ำ ศิษย์อุปถัมภ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพะยอม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดนำค
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดมำบโพธิ์
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ว่ำที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปำริก
นำงสำวนภกมล เถื่อนสมสี
นำงแคทรียำภรณ์ อินทิพย์
นำงสำวศันสนีย์ เนียมหอม
นำยพัฒนำ น้อยไพโรจน์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสุคันธำรำม (สุคันธวิทยำคำร) ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนสิทธิพยำกรณ์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
กรรมกำร/เลขำนุกำร

การจัดการศึกษาพิเศษ
ผู้ประสำนงำน

นำยประชุม พันธ์เรือง
นำงสำวสำริน ฤทธิสำร
นำงสำวยุพำ ชุ่มสนิท

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กลุ่มภาษาไทย
กิจกรรม : การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชัน ป.๔ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงสำวเกษร ศรีทอง
๒. นำงสำวดำรำรัตน์ เตโช
๓. นำงรัชนี เนตรเจริญ

ครู โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดำวคะนอง
ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มรำษฎร์รังสรรค์)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑. นำงมำลัย บริบูรณ์มงคล
๒. นำงอุบล ผสมจันทร์
๓. นำงวัฒนำ แสงรังศรี

ครู โรงเรียนวัดพระญำติกำรำม (ศุภสุขบำรุง)
ครู โรงเรียนวัดบ้ำนชุ้ง (อดุลประชำวิทย์)
ครู โรงเรียนวัดแก้วตำ (สุมนพรฉิมประชำสรรค์)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรม : การแข่งขันการทาอาหาร ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๙

กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
๑. นำงสำวฐิภำวีร์ ปภำนันวรเศรษฐ์
๒. นำงอรนุช พืชกมุท
๓. นำงสมศรี รักธรรม

ครู โรงเรียนวัดเทพคันธำรำม
ครู โรงเรียนวัดสฎำงค์
ครู โรงเรียนวัดบ้ำนช้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๒๐

กิจกรรม : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำงบุญส่ง บุญมี
นำงเกษศิญำกร กิติพัฒกุล
นำงมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจ
นำยนำทพล ศรีบุรินทร์
นำงพณิภำ กองโสภำ

ครู โรงเรียนวัดหนองเป้ำ
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดหันตรำ (เวช สมำน รำษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจำทรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กลุ่มศิลปะ
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงมำนิส ลำดับศรี
๒. นำงเบญจวรรณ พวงมณี
๓. นำงสำวอรุชำ นันโท

ครู โรงเรียนวัดนำอุ่น
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
ครู โรงเรียนวัดบำงสงบ (กองวำรีวิทยำนุสรณ์)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖ และระดับชัน ม.๑ - ม.๓
๑. นำงบุญรอด มหำมนตรี
๒. นำงสำวฮำวำ ฮำนำฟี
๓. นำงอำพร ไชยมณี

ครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดลำดทรำย
กรรมกำร/เลขำนุกำร

กิจกรรม : การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชัน ป.๑ - ป.๖
๑. นำงบุญรอด มหำมนตรี
๒. นำงสำวฮำวำ ฮำนำฟี
๓. นำงอำพร ไชยมณี

ครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวัดลำดทรำย
กรรมกำร/เลขำนุกำร

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินทุกชุด
มีหน้ำที่จัดทำเครื่องมือดำเนินกำรแข่งขัน ควบคุมและตัดสินกำรแข่งขัน พร้อมรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ฝ่ำยประมวลผลและเกียรติบัตรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ตำมกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘

สั่ง ณ วันที่ เดือน

กันยำยนพ.ศ. ๒๕๕๘
(นำยอำรักษ์ พัฒนถำวร)

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑

