ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (สพป.) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอ่างทอง
------------------------------ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ม อบหมายให้ ส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพ การ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้เ อาใจใส่ ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรม
ให้เกิดความชานาญ มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตัว เองและ
ครอบครัว เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และ
เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้
กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสู ตร และการสร้ างภูมิคุ้มกัน ภัย จากยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “ศิลปหั ตถกรรม เลิ ศล้ าความสามารถ
เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”
เพื่อให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จั ง หวั ดอ่ างทอง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยและมีป ระสิ ท ธิภ าพ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ จึง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ด้านความมั่นคง และด้านสังคม)
๑.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหาร)
๑.๔ ปลัดจังหวัดอ่างทอง
๑.๕ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๑.๖ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑.๗ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
๑.๘ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๑.๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๑.๑๐ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
๑.๑๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
๑.๑๒ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
๑.๑๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
๑.๑๔ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
๑.๑๕ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
๑.๑๖ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง
๑.๑๗ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทุกท่าน

๒
มีห น้าที่ ให้ ปรึ กษา เสนอแนะแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุ น ทรัพยากร บุคลากร
ประสานงานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ร อ านวยความสะดวกให้ กั บ คณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ และติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานโดยภาพรวม
๒. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
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ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๖๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายนพปฎล บุญพงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายนันทภพ เคหา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายสมชัย ปานผาสุข
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายสมเกียรติ แก้วมณี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นางกัลยา มาลัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นางวัฒนา โคตรมี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายอธิฐาน พันธุ์ค้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายทองเพียร มนัสตรง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายประกิจ จุ้ยปาน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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๗๒.
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นายไชยวัฒน์ โพธิ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายวินัย วรัชยานนท์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ประธานกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระตาหนัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนจินดามณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนอินท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนป่าโมก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนแสงหาพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนสามโก้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
นายวินัย ปานแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายวัฒนชัย พันธุ์พร
ผู้อานวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายวินัย อินทร์สวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายรณชัย นิ่มกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายบันลือ พลมาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายประสิทธิ์ รักงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนราชสถิตวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นางมยุรี แพร่หลาย
ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายมงคล บกสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผู้อานวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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๕
๙๙. นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
๑๐๐. นายภิญโญ ภูศรี
๑๐๑. นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
๑๐๒. นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
๑๐๓. นายสมหมาย เก่งการ
๑๐๔. นายประจักษ์ เกษมสุข
๑๐๕. นายเฉลียว เงินดี
๑๐๖. นายนิพนธ์ โห้งาม
๑๐๗. นายไพบูลย์ ปรากฏผล
๑๐๘. นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ
๑๐๙. นายมนู สุโธ
๑๑๐. นายวิชา จิตชื่น
๑๑๑. นายประจวบ อุ่นน้อย
๑๑๒. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
๑๑๓. นายสุรินทร์ หลาบขาว
๑๑๔. นางสารี่ คงอ่อน
๑๑๕. นายสมชัย ยิ้มช้อย
๑๑๖. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์
๑๑๗. นายสามารถ คงสุข

ผู้อานวยการโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สานักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชโย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าอาบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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๖
๑๑๘. นายอรุณ เสนาะคา
๑๑๙. นายประยูร มังกร
๑๒๐. นายประเสริฐ เครือแก้ว
๑๒๑. นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญ
๑๒๒. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
๑๒๓. ว่าที่ ร.ต. จิรวัฒน์ นาคพนม
๑๒๔. นายอารักษ์ อินทร์พยุง
๑๒๕. นางชลธิชา พงศ์ศรี
๑๒๖. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
๑๒๗. นางนิทรา อุ่นทรัพย์
๑๒๘. นางปรานอม ประทีปทวี
๑๒๙. นายสมชาย สุทธิพันธุ์
๑๓๐. นายณนพพล เสนาะดนตรี
๑๓๑. นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์
๑๓๒. นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
๑๓๓. นายปรีชา นวลแสง
๑๓๔. นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล
สานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. อานวยการ วางแผน ให้ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้ ก ารสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒. ประสานงานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และประจาอยู่กองอานวยการ

๗
๓. วางแผนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความจาเป็นและเหมาะสม
๖. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนการประกวดให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๗. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่มีการทักท้วง
๘. รับรองผลการตัดสินและพิจารณาผลการตัดสินกรณีมีการทักท้วง
๓. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
๓.๑ คณะกรรมการกลางประจากลุ่มการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย
๑. นายประจักษ์ เกษมสุข ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นางจารุณี ปานแดง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการตัดสิน “การปั้นดินน้ามัน” ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
๑. ดร. สุรวงค์ ทรงกลด
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. ดร. สุมาลี สุธีกุล
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาวจีเรียง บุญสม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางจรรยาพร ยอดแก้ว ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
กรรมการ
๕. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสารอง
๑ นางวรรณี คงทอง
ครู โรงเรียนวัดมหานาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๒ นางขนิฏฐา ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓.๓ คณะกรรมการตัดสิน “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ” ระดับปฐมวัยประกอบด้วย
๑. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางพิฐาชาญาณี ไพรดา ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
๓. นางจงรักษ์ วชิระศักดิ์โสภานะ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ

๘
๔. นายพัฒนา พวงมาลี
๕. ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์

ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณ เขต ๑
กรรมการแลเลขานุการ

กรรมการสารอง
๑ นายไพโรจน์ ประดับเพ็ชร์
๒ นายธนพล สีสุข

ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดจาปาหล่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
๔.๑ คณะกรรมการกลางประจากลุ่ม ประกอบด้วย
๑. นายมงคล บกสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประธานกรรมการ
๒. นายเสนาะ อาไพ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นายณรงค์ สังข์สอาด
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๔. นายปรีชา แสงไข่
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕. นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประธานกรรมการ
๒. นายสินมหัส ฝ่ายลุย
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ หันตรา จังหวัดอยุธยา
กรรมการ
๓. นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครู โรงเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
๔. นายเกษมสิน วรรธนะ
ครู โรงเรียนสาคลี่วิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ
๕. นายสาคร คาศรี
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ

๙
๖ นายสมนาม ณ เชียงใหม่
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๔.๓
๑.
๒.
๓.

ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
กรรมการ
นายเจษฎา ศรีนวล
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
นายอนันต์ ปิงยศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
กรรมการ
นางสาวนฤมล ก้อนขาว ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
กรรมการ
นายจาเนียร แจ่มอาพร ผอ. โรงเรียนวัดม่วงคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางวันรพี สนธิบ่าย
ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายกฤษณะ ทัพบารุง
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆรา
ครู โรงเรียนวัดสามประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางเบญจวรรณ วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวรวีวรรณ เพ่งพินิจ ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวธัญญศา ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา วิญญกูล ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวสาวตรี นุ่มน่วม
ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประธานกรรมการ
นายสินมหัส ฝ่ายลุย
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
กรรมการ
นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครู โรงเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ

๑๐
๔. นายเกษมสิน วรรธนะ
๕.
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ครู โรงเรียนสาคลี่วิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ
นายสาคร คาศรี
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายสมนาม ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
กรรมการ
นายเจษฎา ศรีนวล
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
นายอนันต์ ปิงยศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
กรรมการ
นางสาวนฤมล ก้อนขาว ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
กรรมการ
นายจาเนียร แจ่มอาพร ผอ. โรงเรียนวัดม่วงคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางวันรพี สนธิบ่าย
ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายกฤษณะ ทัพบารุง
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆรา ครู โรงเรียนวัดสามประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายพีระศักดิ์ มีเพชร์
ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์
ครู โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ กรรมการและเลขานุการ

๔.๔ คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประธานกรรมการ

๑๑
๒. นายสินมหัส ฝ่ายลุย
๓. นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
๔.
๕.
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๔.๕
๑.

อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
กรรมการ
ครู โรงเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายเกษมสิน วรรธนะ
ครู โรงเรียนสาคลี่วิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ
นายสาคร คาศรี
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายสมนาม ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
กรรมการ
นายเจษฎา ศรีนวล
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
นายอนันต์ ปิงยศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
กรรมการ
นางสาวนฤมล ก้อนขาว ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
กรรมการ
นายจาเนียร แจ่มอาพร ผอ. โรงเรียนวัดม่วงคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางวันรพี สนธิบ่าย
ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายกฤษณะ ทัพบารุง
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆรา ครู โรงเรียนวัดสามประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางสุนทรี ยอดขา
ครู โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง” ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น)
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประธานกรรมการ

๑๒
๒. นายสินมหัส ฝ่ายลุย
๓. นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
๔.
๕.
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๔.๖
๑.
๒.
๓.
๔.

อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
กรรมการ
ครู โรงเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายเกษมสิน วรรธนะ
ครู โรงเรียนสาคลี่วิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ
นายสาคร คาศรี
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายสมนาม ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
กรรมการ
นายเจษฎา ศรีนวล
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
นายอนันต์ ปิงยศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
กรรมการ
นางสาวนฤมล ก้อนขาว ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
กรรมการ
นายจาเนียร แจ่มอาพร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางวันรพี สนธิบ่าย
ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายกฤษณะ ทัพบารุง
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆรา ครู โรงเรียนวัดสามประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประธานกรรมการ
นายสินมหัส ฝ่ายลุย
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
กรรมการ
นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครู โรงเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายเกษมสิน วรรธนะ
ครู โรงเรียนสาคลี่วิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ

๑๓
๕. นายสาคร คาศรี
๖ นายสมนาม ณ เชียงใหม่
๗ นายเจษฎา ศรีนวล
๘ นายอนันต์ ปิงยศ
๙ นางสาวนฤมล ก้อนขาว
๑๐ นายจาเนียร แจ่มอาพร
๑๑ นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
๑๒ นางวันรพี สนธิบ่าย
๑๓ นายกฤษณะ ทัพบารุง
๑๔ นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์
๑๕ นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆรา
๑๖ นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม

ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดสามประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ คณะกรรมการกลางประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. นายสมปอง พึ่งเนตร
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญจน์กมล โพธิบ์ ุญ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นายวิทยา รัตนธารากร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ

๑๔
๔. นางวิญญู คมคาย
๕.
๕.๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวธนพร นาคอาไพ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าโมก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “ภาพยนต์สั้น” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายชัยวัฒน์ มั่นอก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชันสูตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นางสุกัญญา ชวนชิด
ครู โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายศิลป์ชัย พุตฉาย
ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายชัยยะ ชมวิชา
ครูโรงเรียนวัดหัวเวียง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “ภาพยนตร์สั้น” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายฉลอง อาพันเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายอธิพรรณ เทพวงษ์
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
กรรมการ
นายนันทชัย แย้มนุ่น
ครูโรงเรียนวัดปลาไหล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นายประสพ สลุงอยู่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์
ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “มารยาทไทย” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางเบญจา ชวนวัน
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางกาญจนา พุตฉาย
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางอารีรัตน์ สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนวัดปลาไหล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นางสใบทิพย์ ทองงาม ครูโรงเรียนวัดปากท่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
กรรมการ

๑๕
๖. นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ คณะกรรมการตัดสิน “มารยาทไทย” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวกาญจนา ใจยืน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสมจิตต์ เกษรบัว ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาววิไลวรรณ โอรส ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
กรรมการ
๓. นางปรีดาพร ตุ้มทองคา ครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
กรรมการ
๔. นางอาริษา ช่วยบุญ
ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางกอบกุล รังกาพินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ คณะกรรมการตัดสิน “มารยาทไทย” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางเยาวภา รัตนบัลลังก์ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางฉวีวรรณ ร่วมพร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นางชบา โรจนะเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๔. นางศุภศิริ ชาดวง
ครู โรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนากุล ครู โรงเรียนวัดโคกเขมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต๒
กรรมการ
๖. นางอัญชลี บุปผา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๖.๑ คณะกรรมการกลางประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป ประกอบด้วย
๑. นายเฉลียว เงินดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชโย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ประธานกรรมการ

๑๖
๒. นายปัญญา ปรางค์ทอง
๓.
๔.
๕.
๖.

ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายดิเรก บาเพ็ญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายบุญเตือน ศัพทเสวี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายณรงค์ สังข์สะอาด ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางประทีปโชติ มากสินธุ์ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ประสานและอานวยความสะดวกกับกรรมการตัดสินการแข่งขัน แต่ละกิจกรรม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การสอบล ดูแลกากับห้องสอบ และการดาเนินการสอบหรือการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
ควบคุมนักเรียน เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน ตลอดทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในกรณีที่กรรมการมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามการรายงานผลการแข่งขัน
๖.๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๔
๑.
๒.
๓.

คณะกรรมการตัดสิน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานรรมการ
น.ส. กานต์ชลี สุขสาราญ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายหิรัญ สาทสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางปาริชาติ แฝกสมุท ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นายรัธพล แสงประพาฬ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานรรมการ
น.ส. กานต์ชลี สุขสาราญ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายหิรัญ สาทสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางปาริชาติ แฝกสมุท ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นายรัธพล แสงประพาฬ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานรรมการ
น.ส. กานต์ชลี สุขสาราญ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายหิรัญ สาทสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๑๗
๔. นางปาริชาติ แฝกสมุท
๕.
๖.๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๖

ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นายรัธพล แสงประพาฬ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
นายประภาส ชวนเชย อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางสาวสุชาดา เจริญโท อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายประวิทย์ บุญต้น
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายบุญส่ง ใหญ่แจ่ม
ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางชนาภา มาทามา
ครู โรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย

๑. นายประภาส ชวนเชย
๒. นางสาวสุชาดา เจริญโท
๓. นายประวิทย์ บุญต้น
๔.
๕.
๖.๗
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๘
๑.
๒.
๓.
๔.

อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายบุญส่ง ใหญ่แจ่ม
ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางชนาภา มาทามา
ครู โรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ประกอบด้วย
นายประภาส ชวนเชย อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางสาวสุชาดา เจริญโท อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายประวิทย์ บุญต้น
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายบุญส่ง ใหญ่แจ่ม
ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางชนาภา มาทามา
ครู โรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การเขียนภาพไทยประเพณี” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายวิทยา ชลสุวัฒน์
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางพิณฑ์ ไกรแก้ว
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายสุพจน์ แจ้งเขว้า
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายเอกชัย พงษ์อารี
ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๑๘
๕. นายเสถียร พึ่งกัน
๖.๙
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ครู โรงเรียนวัดทางพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายวิทยา ชลสุวัฒน์
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางพิณฑ์ ไกรแก้ว
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายสุพจน์ แจ้งเขว้า
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายเอกชัย พงษ์อารี
ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายเสถียร พึ่งกัน
ครู โรงเรียนวัดทางพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ

๖.๑๐ คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด” ระดับชัน้ ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๑. นายศิพพร สุนทระศานติก อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวัฒน์ มุขชาติ
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นายจรัล จารัสศรี
ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๔. นายวิโรจน์ ทองนาค
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๕. นายจุมพล สมภาค
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๑ คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด” ระดับชัน้ ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายศิพพร สุนทระศานติก อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวัฒน์ มุขชาติ
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นายจรัล จารัสศรี
ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๔. นายวิโรจน์ ทองนาค
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๕. นายจุมพล สมภาค
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๖.๑๒ คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ประกอบด้วย
๑. นายศิพพร สุนทระศานติก อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวัฒน์ มุขชาติ
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นายจรัล จารัสศรี
ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๑๙
๔. นายวิโรจน์ ทองนาค
๕.
๖.๑๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๑๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๑๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.๑๖
๑.
๒.
๓.

ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นายจุมพล สมภาค
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายวิทยา ชลสุวัฒน์ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางพิณฑ์ ไกรแก้ว อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
กรรมการ
นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายเอกชัย พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายเสถียร พึ่งกัน
ครู โรงเรียนวัดทางพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันประติมากรรม” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
นายพิษณุ ศรีไหม
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางอัจฉรา พรนิมิต
ครู โรงเรียนประตูชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง
ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายจตุรงค์ วงษ์เหลือง ครู โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
สานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กรรมการ
นายเผชิญ เรียนชอบ
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันประติมากรรม” ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายพิษณุ ศรีไหม
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางอัจฉรา พรนิมิต
ครู โรงเรียนประตูชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง
ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายจตุรงค์ วงษ์เหลือง ครู โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
สานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กรรมการ
นายเผชิญ เรียนชอบ
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายพิษณุ ศรีไหม
อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
นางอัจฉรา พรนิมิต
ครู โรงเรียนประตูชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง
ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๒๐
๔. นายจตุรงค์ วงษ์เหลือง
๕. นายเผชิญ เรียนชอบ
คณะกรรมการสารอง
๑. นายปัญญา ลาวัลย์
๒. นายดิเรก บาเพ็ญ
๓. นายกฤษณชัย จันทศร
๔. นางสาวสุมาลี จิลดล
๕. นางวรรณี คงทอง

ครู โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระสานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครูโรงเรียนวัดมะขาม
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครูโรงเรียนวัดมะขาม
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครูโรงเรียนวัดมหานาม
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
๗.๑ คณะกรรมการกลางประจาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ประกอบด้วย
๑. นายไพบูลย์ ปรากฏผล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศีลขันธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายปัญญา ปรางค์ทอง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓ นายศราวุธ ดีชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๔. นายวิชา จิตชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕ นายโสรส มั่นดี
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ประสานและอานวยความสะดวกกับกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การสอบล ดูแลกากับห้องสอบ และการดาเนินการสอบหรือการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
ควบคุมนักเรียน เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน ตลอดทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในกรณีที่กรรมการมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามการรายงานผลการแข่งขัน
๗.๒ คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวระนาดเอก” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายชานาญ สวยค้าข้าว อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
๒. นายวิเชียร จาปาทิพย์
ข้าราชการบานาญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๒๑
๓. นายคชล จันทร์กระจ่าง
๗.๓
๑.
๒.
๓.
๗.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๗.๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๗.๖
๑.
๒.
๓.
๗.๗
๑.
๒.
๓.
๔.
๗.๘
๑.
๒.

ครู โรงเรียนวัดวังหมัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวระนาดเอก” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายชานาญ แก้วสว่าง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายวราห์ เทพณรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสุริยนต์ จุลปานนท์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลย์ประเสริฐวิทย์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวระนาดทุ้ม” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายวรเทพ บุญจาเริญ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายกัมปนาท ดาทองสุก ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการ
นายพุทธบุตร ภิญญชิต ครู โรงเรียนวัดดอนลาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒
กรรมการ
นายวรพจน์ ชาตินันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวระนาดทุ้ม” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี
ประธานกรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ ดีชัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวสันต์ สุขเวชกิจ ครู โรงเรียนวัดคานหาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
กรรมการ
นายโชคชัย พวงบานเย็น ครู โรงเรียนวัดฉัตรทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายไพโรจน์ กองโชค อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายทรงพล เลิศกอบกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายภูวดล กาญจนารักพงค์ ครู โรงเรียนวัดมะยม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายพินิตร์ คลับทวี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายชาญวิทย์ เพชรน้าดี รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
อาจารย์พิชานัฐ ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวฆ้องวงเล็ก” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายสมประสงค์ ภาคสังข์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายกิตติ ชุ่มชื่นดี
ครู โรงเรียนวัดจระเข้ไล่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒
กรรมการ

๒๒
๓. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ
๔.
๗.๙
๑.
๒.
๓.
๗.๑๐
๑.
๒.
๓.
๗.๑๑
๑.
๒.
๓.
๗.๑๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๗.๑๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๗.๑๔
๑.
๒.
๓.

ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒
กรรมการ
นายเสกสันต์ รอดน้อย ครู โรงเรียนประตูชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวฆ้องวงเล็ก” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายสันติสุข สว่างญาติ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายวิสิษฐ์ สันติกิจรุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดวังชะโด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายชนะชัย กอผจญ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานกรรมการ
นางประภัสสร มะณีพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหัวหิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
กรรมการ
นายไพฑูรย์ ปัจฉิม
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายสมภพ เขียวมณี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายธรรมรัตน์ เขียวสด ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสุธีร์ เครือวรรณ์
ครู โรงเรียนวัดเชียงราก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวซออู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายมลตรี เขียวมณี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายกันต์ อัศวเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ เทียนบูชา ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒
กรรมการ
นางสาวศุภลดา ชอบคุย ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวซออู้” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นางสาวชาเรือง เกตุฉวี อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง
ประธานกรรมการ
อาจารย์ธิดารัตน์ ภักดีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางสาวสุรภี จันสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนานาชาติAustralian กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
นายธีรวุฒิ ขวานเพชร ครู โรงเรียนชลประทาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวจะเข้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายกาพู อักษร
ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
กรรมการ
นายสานิต ขจรศิลป์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการและเลขานุการ

๒๓
๗.๑๕ คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวจะเข้” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางอรวรรณ คาเลิศทอง
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายธานี จีระดิษฐ์
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นายศิลา ชมภู
ครู โรงเรียนวัดนางชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๖ คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวขิม ๗ หย่อง” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางชโลมใจ กลั่นรอด
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข ครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)สมุทรปราการ
กรรมการ
๓. นายวิชัย สนเอี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคงคาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๔. นางสาวเยาวลักษณ์ จาปาทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๗ คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวขิม ๗ หย่อง” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวลักษณาวดี จตุรภัทร์ ศูนย์จิตตปัญญาศีกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๓. นางสาวปิยวรรณ งามสง่า ครู โรงเรียนวัดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๘ คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายนิวัฒน์ โตพูล
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายล่า ไหมทอง
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓. นายพิเศษ ปิ่นเกต
ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
กรรมการ
๔. นายเจร อนุสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดน้าอาบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๙ คณะกรรมการตัดสิน “เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายสายัณห์ เถกิงศรี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายธรรมนูญ ขอพึ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
กรรมการ
๓. นายธรรมภณ จงรัมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายสาเนา เปี่ยมดนตรี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมการ
๕. นางรัตนรัตน์ ละออเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดนางเล่ว
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๗.๒๐ คณะกรรมการตัดสิน “ขับร้องเพลงไทย” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางมุกดา โตพูล
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หล่า
ครู โรงเรียนบางไก่เถื่อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๓. นางสาเริง จิตชื่น
ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ

๒๔
๗.๒๑ คณะกรรมการตัดสิน “ขับร้องเพลงไทย” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสน อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ศายะวงศ์
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
สานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
กรรมการ
๓. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย “วงเครื่องสายวงเล็ก” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๗.๒๓
๑.
๒.
๓.

นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด

อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางประภาพรรณ จันทร์สมุทร อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางสมพิศ ผาตินธุ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นายประภาส เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
กรรมการ
นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย “วงเครื่องสายวงเล็ก” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายวิทยา จุ้ยวงษ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี
ประธานกรรมการ
นายสุทิน คงรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายศิวากร แผลงเดชา
ครู โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง จ.นนทบุรี
กรรมการ

๔. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์
๕. นายสาฤทธิ์ สาลีอ่อน
๗.๒๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๗.๒๕
๑.
๒.
๓.
๔.

ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จ. ชัยนาท
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้าเย็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย “วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว”
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายสาโรช สิทธิโชค
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายปกครอง ทองสมบัติ นักวิชาการศิลปะ มศว.ฝ่ายมัธยม
กรรมการ
นายกฤษณุ ชูดี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ชัย สุขดี
ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จ. ชัยนาท
กรรมการ
นายปฐมชัย นาคศิริ
ครู โรงเรียนวัดสีบัวทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย “วงปี่พาทไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายพลณศักดิ์ ทรัพบางยาง อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี
ประธานกรรมการ
นางมยุรี ฟ้อนราดี
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นายกรกิจพัฒน์ สุขดี
ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
นายวัลลภ สุขประเสริฐ
ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดโคกมะยม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๒๕
๕. นายวรินทร หน่ายสังขาร

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย “วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายมานพ ศรีสังข์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีพรทวี คงเจริญ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๔. ร้อยตารวจตรีพศิน อินทร์กง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายสุทน ไม้ทอง
ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย “วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายวิเชียร เกิดผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นายชัยยุทธ กิจอรุณ
ครู โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒
กรรมการ
๔. นายสาธิต จริตศรี
ครู โรงเรียนวัดไชโย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายไตรรงค์ ตีรณานนท์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒
กรรมการ
๓. นายสุนทร การุณวงษ์
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๔. นายชยกรณัฎฐ์ ทับทิมศรี
ครู โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สาธร กทม.
๔. นายคนึง ราชรองเมือง
ครู โรงเรียนวัดจันทร์มณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายลิขิต สุนทรสุข
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศ
ครูโรงเรียนสุดินสหราษฎร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต๑ กรรมการ
๓. นางดาวดี พงษ์พานิช
ครู โรงเรียนวัดรุ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. ร้อยเอกวิชัย แสงยนต์
ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษ
ประธานกรรมการ
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
๒. นายอนิวรรติ เถื่อนทองคา อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
๓. นายพันศักดิ์ ฐานโพธิ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
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๕.
๗.๓๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๗.๓๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๗.๓๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๗.๓๔
๑.
๒.
๓.

รองผู้บังคับหมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษ
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี
ครู โรงเรียนวัดถนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
ร้อยเอกวิชัย แสงยนต์
ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษ
ประธานกรรมการ
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
นายอนิวรรติ เถื่อนทองคา อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นายพันศักดิ์ ฐานโพธิ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
ร้อยตรีสินเทา เสรีรักษ์
รองผู้บังคับหมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษ
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี
ครู โรงเรียนวัดถนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
ร้อยตรีชูพล ทรายทอง
รักษาราชการ ผช.มว.ดย.มทบ.๑๓
สังกัดหมวดดุริยางค์มณทลทหารบกที่ ๑๓ ลพบุรี
ประธานกรรมการ
นายวรวิทย์ คาพลึก
ครู โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
นายสุรพัน ศรีแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายกฤตภาส ทับทิมทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญยินยอม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ
นางสาวจุติมาพร เผ่าจินดา ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ คล้ายทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นายภาณุพงษ์ ธูปประสม
ครู โรงเรียนวัดสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดกระแชง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
นายณรงค์ ชุ่มโชคดี
ครู โรงเรียนวัดพระขาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒
กรรมการ
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ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
อาจารย์นัฐวุฒิ สายันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นายไพโรจน์ พรรณอรรถ
ครู โรงเรียนอุบลพันธ์โรจนประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
จ.ส.ต.อภิรักษ์ โพธิ์บุญ
ประจาหมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษ
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
นายนพชัย ยอดมั่น
ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
อาจารย์สิรินดา สารีผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุจิตรา ศรีสง่า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
ครู โรงเรียนวัดหัวหิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
กรรมการ
นางกุหลาบ มาลัยศรี
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ อาเภอสามโก้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ บุญเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ
นายสมชัย สถิตไชยนันท์
ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
กรรมการ
นายบุญชอบ บุญเมือง
ครู โรงเรียนวัดไผ่วง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายสมประสงค์ สุขมา
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ประธานกรรมการ
Mr.Dustin Alan Castleberry ครูพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
กรรมการ
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
กรรมการ
นายธวัขชัย โพธิ์หลา
ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดเขาแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นางสาวจิดาภา บุญสร้างสม ผู้อานวยการโรงเรียนวัดผลาหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ประธานกรรมการ
นางโอภา กลัดเพศ
ครู โรงเรียนอุดมศิลป์ อาเภออินทร์บุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
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ครู โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายเศรษฐกรณ์ วรรณศิลป์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ประธานกรรมการ
อาจารย์อุไรรักษ์ โพธิ์หิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
Miss Lucy Michele Psaltis ครูพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
กรรมการ
นางจินตนา ทองดีน้อย
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายอนุพงษ์ ยินดีรมณ์
ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ประธานกรรมการ
นางเตือนใจ ดอกบุญนาค
รองผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
นายวัชรินทร์ วงษ์รอต
ครู โรงเรียนวัดสามโก้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
อาจารย์ปานหทัย สุคนธรส
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ
นายอิสรา โรจนะบวร
ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ ผ่องพุฒิ
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าโมก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ –ป.๖ ประกอบด้วย
อาจารย์ภานุพันธุ์ จริตซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
Mr.NirmalBabral
ครูพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
กรรมการ
นายอชระวิชญ์ เกิดทรง
ครู โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ
กรรมการ
นายอวยพร คล่องณรงค์ ข้าราชการบานาญ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๔๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชย ครูโรงเรียนบ้านเนินผาสุก จังหวัดสระแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุชา วิหคโต
ครูโรงเรียนวัดศรีวิชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๓. นายฉลอง จันทร์ทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๗.๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ –ป.๖ ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ดนัย ธนูบรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. Miss Talor Denise Scott ครูพิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นางสาวนฤมล เนียมสุข
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
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๗.๔๖
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๗.๔๗
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๒.
๓.
๗.๔๘
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๒.
๓.
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๑.
๒
๓.
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๑.
๒.
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คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
อาจารย์กุลรัศม์ ดอกกุหลาบ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นางสาวนวพรรษ พรมสละ ครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
ครูโรงเรียนวัดทองกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายโสภณ รอดภัย
ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
นายชินโชติ พุทธมงคล
ครูโรงเรียนวัดจุฬามณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต๒
กรรมการ
นายมานิตย์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ
นายอชระวิชญ์ เกิดทรง
โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการ
นางสาวบังอร บุญเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ –ป.๖ ประกอบด้วย
นายธนกฤต ลาภสถิรกุลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นายแสง วัดอินทร์
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
นางนิภา แสนคา
รองผู้อานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียงประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖
ประกอบด้วย
อาจารย์ธนพล ทิพย์เนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
นายบุญเกื้อ พุมานน
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
นายนิรันดร์ปาลศิริ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริ ยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - สาระนาฏศิลป์
๘.๑ คณะกรรมการกลางประจาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ประกอบด้วย
๑. นายสมหมาย เก่งการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายนิพนธ์ โห้งาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรรมการ

๓๐
๓. นายฉลอง จันทร์ทอง
๔.
๕
๖.
๗.
๘.๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๘.๓
๑.
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๓.
๔.
๕.
๘.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายมานะ สารภี
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายไพบูลย์ นาคแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นายปัญญา ปรางค์ทอง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางวารีทิพย์ คงศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันราวงมาตรฐาน” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นางผกามาศ เสนาะดนตรี อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายจารุชา จันท์สโร
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางเบญจลักษณ์ ห่าเจริญ
ครู โรงเรียนวัดสุคนธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
นางสาวเรณู วัชรพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางสุรีพร เกศรี
ครู โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันราวงมาตรฐาน” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นางชุติพันธุ์ ขวัญเมือง
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางสุพัตรา ใจหวัง
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวบุศรินทร์ ดากลืน ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางสาวภัทรพร มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโคกสาโรง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑
กรรมการ
นางอัญชลี กันอุปัทว์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันระบามาตรฐาน” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นางเสมอแข มูรพันธ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางสุพัตรา สุโพพัฒน์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวนุชนาฎ รื่นสุข
ครู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็ก
ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางณภัทร จารุสังข์
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันระบามาตรฐาน” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายสุธี อะมะตะ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางพรพิมล สังข์ทอง
ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางณิชาภา มิตราภา
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง
กรรมการ
นางกัญชลี รื่นพานิช
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต๑
กรรมการ
นางสาวภัทราพร วันชูเพลา ครู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นางอุบลรัตน์ ศรีกรวิทย์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางอัญชลี ปิฎกรัชต์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางสาวนันท์นภัส เจียมตน ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้ง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายเฉลิมชัย ภิรมรักษ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางสาวเบญจมาภรณ์ คงสิทธิ์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริลักษณ์ มีจันโท ครู โรงเรียนวัดคานหาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
๔. นางทับทิม กรอบทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางวนิดา กองกูล
ครู โรงเรียนวัดสีบัวทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ

๓๒
๘.๙
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๘.๑๐
๑.
๒.
๓.
๘.๑๑
๑.
๒.
๓.
๘.๑๒
๑.
๒.

คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายไชยอนันต์ สันติพงษ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางสุนันทา โล่ห์สุวรรณ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสิรฐ ครู โรงเรียนวัดทางหลวง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กรรมการ
นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันการแสดงตลก” ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายณัฐ รัตนวราหะ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายศุภชัย กองขวัญ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธี ครู โรงเรียนบ้านชัฎฝาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันแสดงมายากล” ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นายสาเริง ผ่องพุฒิ
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายสันต์นิธิ ภู่เทพอมรกุล
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง
กรรมการ
ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ ครู โรงเรียนวัดลาตะเคียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน “การประกวดกลองยาว” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นายดารงศักดิ์ นาฏประเสริฐ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ

๓. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงษ์
๔. นางสาวสุนิสา มุสิกะสิน
๕. นางอัญชลี บุปผา
๘.๑๓
๑.
๒.
๓.
๔.

ครู โรงเรียนวัดเจ้าฟ้าสร้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒ กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสิน “การประกวดกลองยาว” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
นางสุชานาถ กลึงพงษ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางอังคณา วีระพงษ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
กรรมการ
นายชัยรัตน์ มีสมหวัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (สุพรรณบุรี)
กรรมการ
นายจันทกร คันทัพ
ครู โรงเรียนวัดสีบัวทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕. นายวัชระ ทองนิล
ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ

๓๓
มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙.๑ คณะกรรมการกลางประจา การกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑. นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายอรุณ เสนาะคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นายสมชัย ยิ้มช้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๔. นายปรีชา แสงไข่
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานและอานวยความสะดวกกับกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การสอบ ดูแลกากับ ห้องสอบ และการดาเนินการสอบหรือการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
ควบคุมนักเรียน เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน ตลอดทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในกรณีที่กรรมการมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามการรายงานผลการแข่งขัน
๙.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางบังอร ธงธนานุรักษ์
ครู โรงเรียนวัดนาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นายสมหมาย แก้วเกตุ
ครู โรงเรียนวัดยวด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นางจุรีรัตน์ มีชะนะ
ครู โรงเรียนวัดคลองโมง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางสาวนิภาพร อินทร์เนียม ครู โรงเรียนวัดโคกมะขามจั่นเสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๙.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางพรทิพย์ ยางสุด
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
๒. นางสุจิตรา ก้อนทอง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาเนียง จันทร์ลอย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ

๓๔
๔. นายบุญส่ง เรืองซ้อน
๕.
๙.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๙.๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๙.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายสมชาย ใจเฉื่อย
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นางวิลาวัลย์ แก้วมณี
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ
นายมานิต ศรีทองสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกเชียง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์
ครู โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางกฤษณา พุ่มพวง
ครู โรงเรียนวัดระนาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นางมนชยา สุผล
ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางสาวสมพิศ ประสงค์เงิน
ครู โรงเรียนวัดอินกัลยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประธานกรรมการ
นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์
โรงเรียนวัดเพรางาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
นายพรชัย บุญรื่น
ประธานวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า วิทยากร
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
นายมานะ จันทร์ลอย
ครู โรงเรียนวัดบางขวาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางทองสุข จันทราภิรมย์
ครู โรงเรียนวัดท่าสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นางประภา พันธ์รักษ์
ค รูโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
กรรมการ
นางจงกล นุชนาถ
ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางอุบลรัตน์ แสงทวี
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นางบุญนา แสงพลาย
ครู โรงเรียนวัดยางมณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ

๓๕
๙.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสุภาพร มหาเทียน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ประธานกรรมการ

๒. นางประทีป พยัพ
๓.
๔.
๕.
๙.๘
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางวิภา อุบล
ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางดารณี ด้วงสีแก้ว
ครู โรงเรียนท้ายพิกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
นางสุดารัตน์ เผ่นโผน
ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
นางสาวมณีนุช ศรีทอง
ครู โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางจานงค์ วังอินต๊ะ
ครู โรงเรียนวัดท่ามะนาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางกัณธิรา แก้วแกมทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางพิชชาภา โฉมมิตร
ครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

๙.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสุนันทา กล้าแข็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาจาปา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญนภา ศรีเรือง
ครูโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
๓. นางสมหวัง บัวเปีย
ครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นางนิติยา ปั้นย้อย
ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดหนองยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางฉวีวรรณ รื่นเริง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ

๓๖
๒. นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติ
๓.
๔.
๕.
๙.๑๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๙.๑๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๙.๑๓
๑.
๒.
๓.

ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
นางสมนึก ทัศนสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองโก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง
ครู โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางกาญจนา แสงทอง
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางศรีรัตน์ บัวใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
นางอุดมรัตน์ ตลับนาค
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
นายบุญเชิด แจ้งใจ
ครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
นางสวลี โสมภีร์
ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางสาวจินตนา ศรีเหรา
ครู โรงเรียนวัดด่านช้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นางสาวสนอง บุญสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
นางอัจฉรา ดุสรักษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางวราพร พลเสน
ครู โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางเพ็ญศรี สุภาพเนตร
ครู โรงเรียนประตูชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางนิตยา จันทร
ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
นางปรีชา ทองสมบัติ
ครูโรงเรียนวัดสุเมธ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางพวงรัตน์ เอติยัติ
ครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ

๓๗
๔. นางรัตนา ดอนหมื่นศรี
๕.
๙.๑๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๙.๑๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ครูโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางสุมาลี สุทธิพันธุ์
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง
รองผู้อานวยการวัดสระสี่มุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ประธานกรรมการ
นางอรองค์ โสขุมา
ครูโรงเรียนวัดช่องลม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางราณี ศรีโมรา
ครูโรงเรียนวัดท่าทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางสาวอานวย แสงทอง
ครูโรงเรียนวัดอินกัลยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางนพวรรณ น่วมจะโป๊ะ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
นางอรวรรณ แก้วสวรรค์
ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางปราณี อยู่ประสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นางโกสุม แจ่มเล็ก
ครูโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นางไพรัช คชวงศ์
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.๔-ป.๖
๑. นางชุลีพร สระโชติ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางศุภนิตย์ แหนมสนิท
ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางทับทิม เมืองวงษ์
ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นายพิชิต เปี่ยมทองคา
ครูโรงเรียนวัดศรีสาคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
๕. นางนพพร ญาณธรรม
ครูโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

๓๘
๙.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๑-ม.๓
๑. นางสายสมร โวหาร
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นางเพชรรัตน์ เพียรธัญกรณ์ ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาวบรรจง จันทร์เงิน
ครู โรงเรียนวัดยางนอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นางสุกัญญา ทรงประไพ
ครู โรงเรียนวัดบางพึ่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางพยงค์ ชูช่าง
ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสุชีลา ทศพร
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลวรรณ รื่นบุญ
ครู โรงเรียนวัดช้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการ
๓. นางเอมอร หิ้งประเสริฐ
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นางหัทยา ทับทิมดี
ครู โรงเรียนวัดยางยี่แส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดบ้านแก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นางพยุง ควันทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางดวงพร สกนธ์รวีนาท
ครู โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๕. นางเสมอแข พุ่มสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดโคกพุทรา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓๙
๑๐. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑๐.๑ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย
๑. นายวินัย ปานแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
กรรมการ
๓. นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นางกาไลทิพย์ รักษารมย์
ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. น.ส.วงค์เดือน ทองไพรวรรณ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นายคานึง สอิ้งทอง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางรัตนา ธาดา
ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒D Animation) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายเศกสรรค์ ใจดึ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
๒. นายประวิทย์ คาพุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาวขนิษฐา วทัญญู
ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๔. นางสาวสุกัลยา นิยมทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์
ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสารอง
๖. นายอาทร หาสียา
ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑๐.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาพร อ่อนสะอาด ครู โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ

๔๐
๓. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์
๔.
๕.
๑๐.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑๐.๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑๐.๖
๑.
๒.
๓.
๔.

ครู โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
นายณัฎฐ์ วิเศษพานิช
ครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางสาวทิพวัลย์ พึ่งแก้ว
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกษัตราธิราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
นางสาวอุไลย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์บารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธ ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
นางปาลิน วงษ์แหวน
ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายชัยภัทร วทัญญู
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
นายปฐมพงศ์ คงสว่าง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
นายสายัน พิมพขันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรี ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางอภิรดี คาแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
นายเกริกชัย อุทัย
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ

๔๑
๕. นายเรืองเดช เนตรนุช

ครู โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๑๐.๗
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
นางดวงใจ อวนมิน
ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ
นายพยนต์ เหนือโท
ครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
นายวัฒนา ก้องแดนไพร ครู โรงเรียนวัดลาดสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
นายอดุลย์ ปัญสิงห์
ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายวีรพล ผาสุกใจ
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวลัคนา สมนวนตาด ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางศิริพร พวงมาลี
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อน
ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางสาววิลัย สังข์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวรุ่งฤดี กรอบนุช ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นายวิศาล ฉายากุล
ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นายรัชพล วรกรรณ
ครู โรงเรียนวัดป่าสะแก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นายบุญเลิศ แสงดี
ครู โรงเรียนวัดท่าไชย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นายเทพพิทักษ์ อ่าบุญ
ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ

๔๒
กรรมการสารอง
๖. นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์

ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสม

กรรมการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๑๐.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายมนตรี ใจดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดระนาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์ ครู โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาวเปมิกา หัตถาภรณ์สกุล ครู โรงเรียนวัดวังจิก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นายสมัคร น้อยประไพ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
๕. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์
ครู โรงเรียนวัดดอนมะนาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสารอง
๖. นางสาวจรรยา มิ่งจันทร์
ครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๑๐.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายสมหมาย สัญญโสภี
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์ ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นายวิสูทธิ์ โพโต
ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางสาวชลธิชา กาไวย์
ครู โรงเรียนโคกสาโรง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางสาวอรสา หนูมงกุฎ
ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางนันทวัน เพชรประเสริฐพร ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นายอังคาร พิกุลแล้ว
ครู โรงเรียนวัดสามชุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นายชัยพร บัวผัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตะบอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๔๓
๕. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค

ครู โรงเรียนประสิทธิ์วิทยาฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑ – ป..๓
๑. นายพนม สุทธิพงษ์
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. ว่าที่ ร.ต.มานิต พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดลาตะเคียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๔. นายประยูร ผลทรัพย์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๕. นายวิเชียร วงษ์นิ่ม
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๖ นายขวัญ ทองคาชั้น
ครู โรงเรียนประสาทวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
๗. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๘. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์
ครู โรงเรียนวัดยาง
สานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๙. นายอัญญา สิงห์ศักดิ์ดี
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๑๐. นายทศวรรษ ขวัญอยู่
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๑๑. นายวัชระ ทองนิล
ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๑๒. นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
นักวิชาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะแนและสะกดรอย ป.๔ – ป.๖
๑. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระตะโก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
กรรมการ

๔๔
๔. ว่าที่ รท. วิรุฬห์ นาคาภา

ผู้อานวยการโรงเรียนบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นายวิบูล อ่อนละมูล
ครู โรงเรียนวัดหนองหิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
กรรมการ
๖. นายสมโภชน์ เจริญขา
ครู โรงเรียนบ้านป่ายุบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
กรรมการ
๗. นางอาไพ แต่สุวรรณ์
ครู โรงเรียนวัดบางโค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๘. นายบัณฑิต สุวารี
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ
๙. นายยงยุทธ ทองแดง
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๑๐. นายกฤษณะ ทัพบารุง
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๑๑. นายไพโรจน์ อินทรโชติ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๑๒. นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการ
๑๓. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓
๑. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐกิตติ์ ทองอ้ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ นคร ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นายสันต์ อินชูรัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๕. นางพรรณี สีม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๖. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๗. นายไพโรจน์ โลหะเวช
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๘. นายสุเทพ สภาพอัตถ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๙. นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์นาค ครู โรงเรียนวัดครุนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
กรรมการ
๑๐. นายเสถียร แจ่มจิตร
ครู โรงเรียนวัดคงคาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ

๔๕
๑๑. นายสมพิศ วงษ์ด้วง
๑๒. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ
๑๓. นายประภาส วรรณคาม
๑๔. นางสุรารักษ์ บุญวัฒน์
๑๕. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ
๑๖. นายอุดม สมบูรณ์

ครู โรงเรียนวัดจักรสีห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดมุจรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดวังน้าเย็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธา
กรรมการ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ประสานและอานวยความสะดวกกับกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การสอบ ดูแลกากับ ห้องสอบ และการดาเนินการสอบหรือการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
ควบคุมนักเรียน เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน ตลอดทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในกรณีที่กรรมการมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามการรายงานผลการแข่งขัน
๑๑.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การประกวดหนังสือเล่มเล็ก) ป.๔ – ป.๖
๑. นายพินิจ สุขะสันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสมชาย พวงโต
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๔. นางชะเอม ปรากฏผล
ครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นางราศี แสงจักร
ครู โรงเรียนวัดถนน
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๑๑.๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การประกวดหนังสือเล่มเล็ก) ม.๑ – ม.๓
๑. นายพินิจ สุขะสันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสมชาย พวงโต
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๔. นางชะเอม ปรากฎผล
ครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นางราศี แสงจักร
ครู โรงเรียนวัดถนน
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มีหน้าที่ ประสานและอานวยความสะดวกกับกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การสอบ ดูแลกากับ ห้องสอบ และการดาเนินการสอบหรือการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
ควบคุมนักเรียน เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน ตลอดทั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในกรณีที่กรรมการมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามการรายงานผลการแข่งขัน

๔๖
๑๒. คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
๑๒.๑ คณะกรรมการกลางประจาการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ประกอบด้วย
๑. นางสุรางค์ เทียนดี
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางจารุณี ปานแดง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. นายเชต บุญมี
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๔. น.ส.อาภากร วรรณสุนธยา ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๕. นางสาววันทนีย์ ไถ้เงิน
เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๖. นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๗. นายธนศักดิ์ ปัททุมา
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
๘. นางสุชานรี แสนทวีสุข
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๙. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๑๐. นางสาวลัดดา แตงหอม
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๑๑. นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย “กิจกรรมการแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก บกพร่องทางการเรียนรู้”
ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวเบญจมาศ ทองศรี ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
ประธานกรรมการ
๒. นางสมจิตร เพ็ชรสุวรรณ ครู รร วัดห้วยคันแหลน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๓. ดร.ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก ครู รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๕. นางยุพดี สุขกรม
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
๔. นางนันทิยา นาคพนม
ครู รร.วัดสิทธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย “กิจกรรมการแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก บกพร่องทางการเรียนรู้”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายชัยศักดิ์ ไชยคาวัง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. น.ส.จุฑามาศ สุธาพจน์
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ

๔๗
๓. นางอรพิมพรรณ คัมภีร์
๔.
๑๒.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑๒.๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑๒.๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
กรรมการ
นางเกศินี สอนแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นางสาวกาญจนา ใจยืน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
นางสุดใจ สังวร
ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ๑
กรรมการ
นางสาวพิชญ์สินี ภารมงคล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
นางประมวล ศรีสุธรรม ศึกษานิเทศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายณรงค์ศักดิ์ กินจาปา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
ประธานกรรมการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วเขียว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางจินดา ภูวมาร
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
นางรุจิรา เดชศรี
ครูโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ๑
กรรมการ
นางวิจิตร บัวใหญ่
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
นายคารณ พงษ์อัมพรศรี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
ประธานกรรมการ
นายทศพร ภูวมาร
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
นางสาวอุทยั วรรณ พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
นางมณีพร ทองภู่
ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ๑
กรรมการ
นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมไผ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ

๔๘
๑๒.๗ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
“กิจกรรมการแข่งขันทาอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางอภินันท์ ศรีเมือง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ประธานกรรมการ
๒. น.ส.จันตร์นัท อุตรวิเชียร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาวประไพพรรณ เฟื่องรัตน์ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
กรรมการ
๔. นางธันยพร คงอ่อน
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๕. นางมาลี แววเพ็ชร
ครูโรงเรียนวัดม่วงคัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๘ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
“กิจกรรมการแข่งขันทาอาหาร บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวราตรี เทียนดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวกรด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๓. น.ส.ณัฎฐนันท์ มันตะพีวัช ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นายสกุลชาติ เรืองทิพย์ ครู โรงเรียนห้วยคงคาวราวาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นายพิชิต เปี่ยมทอง
ครู โรงเรียนวัดศรีสาคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๙ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางทองชุบ อาพันเรือง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรุ่งทิวา สว่างจันทร์ ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือแจ่มวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต๑ กรรมการ
๓. นางศศิธร สิทธิกุล
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๔. นางสุวรรณา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นางสาวศิริพร บุญเรือง
ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางวรรณา พรประเสริฐ ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางพัชรี ผาสุขรูป
ครู โรงเรียนวัดจาปา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ

๔๙
๓. นางทิพวรรณ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔. นางสาวปัตตาณี พันธ
ครู ผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ
พานิชย์
ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
๕. นางประจิตศรี กมลสุข

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ บกพร่องทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายปัญญา ทรงงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
ประธานกรรมการ
๒. นางอารีย์รัตน์ แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางบุญส่ง ใหญ่โต
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๔. นายวุฒิชัย พันธุ์งาม
ครู รร.วัดจันทร์เรือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการ
๕. นางภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายวินัย ธรรมเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นายอิสระ อินทชิน
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการ
๓. นางสาวชิตชนก วันดี
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุม ครู โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางน้าผึ้ง ศิริรันดร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางพิมพาภัทร์ มาท้วม
ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นายสุกิจ สุภาพงษ์
ครู โรงเรียนวัดเขาส้ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ๒
กรรมการ
๕. นายณัฐพงษ์ บัวเพชร
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการและเลขานุการ

๕๐
๑๒.๑๔ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น
จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสารวย คัมภีระชัย ครู โรงเรียนวัดไชยมงคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิมพิไล มะไพร ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาวอมรรัตน์ ขาชะวี ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๑
กรรมการ
๔. นางวาณีรัตน์ สุภาพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาส้ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
๕. นายอาณัติ แซ่โค้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๕ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด
บกพร่องทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางมานิตา สังข์ชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชีแวะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางบุญนา สัมมาโคตร ครู โรงเรียนวัดเบญนาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นายเศรษฐยศ ขุมนาก ครู โรงเรียนวัดอินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางลาพึง ทองอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านคลอง ดรุณศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๖ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด
บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสุจิตรา นาคนารี
ครู โรงเรียนวัดเบญนาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางนวลจันทร์ กุลมา
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ยี่ล้น จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๔. นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๗ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา” ไม่กาหนดระดับชั้น ประกอบด้วย
๑. นายวิสุทธิ์ โพธิ์ปิติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายเกริกชัย อุทัย
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการ

๕๑
๓. นางเกษร ใหม่ดี
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
๔. นางสาวอรัญญา ธาราวร ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๒
กรรมการ
๕. นายอเนก แก่นเผือก
ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๘ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint บกพร่องทางร่างกาย” ไม่กาหนดระดับชั้น ประกอบด้วย
๑. นายปัญญา ทรงงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต๒
กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วิร
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เสนีย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนาบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางปิยะพร รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ ดรุณศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๙ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint บกพร่องทางการเรียนรู้” ไม่กาหนดระดับชั้น ประกอบด้วย
๑. นายมนตรี ใจดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดระนาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุรีพร มั่นการ
ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
๓. นางสาวสุภาบัน ขวัญใจ ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางสุตนี นิ่มรัตนส่ง
ครู โรงเรียนหนองรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการ
๕. นางสาวศิรประภา อนุลาวัลย์ ครู โรงเรียนวัดศีลขันธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๐ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางพสินี โพธาราม
ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพ ที่ ๑๐๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางชนิดาภา จูน้อย
ครู โรงเรียนวัดกลางเกร็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นายยงยุทธ รุนมณีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขียนเจ้าพระยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๕. นายสุรเชษฐ์ จันทร์เชง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการ

๕๒
๑๒.๒๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี “กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบแห้ง บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภาลักษณ์ ศิริโท ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองบางไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี ๑
กรรมการ
๓. นางกฤตรัตน์ ขาทวี
ครู โรงเรียนบ้านตลาดมิตรภาพ ที่ ๑๐๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางกัญกร แสงวิทยาประทีป ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๕
กรรมการ
๕. นายธนาคาร ลงเมือง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน”
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายทศพล วงษ์เนตร
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต๑
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ณัฐชินา เหมือนมาตย์ ครู โรงเรียนวัดกลางเกร็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางสาวศรีแพร ทองนุ่ม ครู โรงเรียนบ้านตลาดมิตรภาพที่ ๑๐๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางศรีวิลัย ชูแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านยางราก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นายนิมิต อัฒาศัย
ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางสติปัญญา”
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางธนภร หอมจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชีแวะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสุทธิพร สุขสว่าง
ครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาวปารนีย์ เปียทา
ครู โรงเรียนวัดสะพานสูง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางวิไลพร อินเคหะ
ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ๑
กรรมการ
๕. นางลลิดา ธรรมบุตร
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๔ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางร่างกาย”
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ประธานกรรมการ

๕๓
๒. นางสาวนัทธมน ประสพโชค

ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาวนิภาพร ไฝ่ดี
ครู โรงเรียนผาสุกมณีจักร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางสาววรินทร์ นิมิตภาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะคู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นายเชาวลิต สีชัยลา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๕ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการเรียนรู้”
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางศุภากร ไม้เจริญ
ครู โรงเรียนวัดชีแวะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
กรรมการ
๓. นางนัยนา ประสิทธิ์ศิลป์ ครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
๔. นางณฐมน มาตราเงิน
ครู โรงเรียนวัดบันลือธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๕. นายสมศักดิ์ ป่าไพร
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๖ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ออทิสติก”
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางเกณิกา ชัยวัฒน์
รองผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเจนจิรา แจ้งมาก ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต๑
กรรมการ
๓. นางนวพร พงษ์บัว
ครู โรงเรียนท่าบางกาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
๔. นางสมพิศ ทรัพย์สิน
ครู โรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางภัทรวรรณ กลิ่นธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๗ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายวิศณุ อดิศรชูชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปริศนา ประสงค์ ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต๑
กรรมการ
๓. นางสาวสายรุ้ง ทับธานี
ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
กรรมการ

๕๔
๔. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
๕. นางสาวกุลิสรา เป้าสุ

ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยนาท
ครู โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๘ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางสติปัญญา”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางพรรณพัฒน์ธัญญ วุฒิศิริ ครู โรงเรียนบ้านดงแขวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญเลิศ เพชรมณี
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพระนครศรีอยุธยาเขต๑
กรรมการ
๓. นางศุภนุช นาวาทอง
ครู โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
๔. นางสุดใจ ปีกษี
ครู โรงเรียนช่องสาริกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๒
กรรมการ
๕. นางวิมล เตโช
ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๒๙ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางร่างกาย”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสกาวรัตน์ อินผึ้ง ครู โรงเรียนบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
กรรมการ
๓. นางมลฤดี มีวุฒิสม
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิมลีกิจจาทร สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๔. นางอุษา สุรนารถ
ครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ๑
กรรมการ
๕. นางทิพย์วัลย์ ทนเสถียร ครู โรงเรียนบ้านดงแขวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๐ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางการเรียนรู้”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสวลี ยิ้มสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินหอม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ
๒. นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัย ครู โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางพจนารถ ปีเกลือ
ครู โรงเรียนหนองบางโกวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
๔. นางเกษร จันพลับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ๒
กรรมการ
๕. นางสาวปวีณา รักหน้าที่ ครู โรงเรียนบ้านดงแขวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการและเลขานุการ

๕๕
๑๒.๓๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ออทิสติก”
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางวัลลิกา แก้วขจร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนินสูง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสภาวรัตน์ อินผึ้ง ครู โรงเรียนวัดบ้านแพนศรีรัตนานุกูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต๑
กรรมการ
๓. นางประภา ทั่วจบ
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
กรรมการ
๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร พันธุ์งาม ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
กรรมการ
๕. นางสาวนัมท์นภัส บางบาล ครู โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทาง
การเห็น” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. ผศ.ดร.กรรวิภา หงษ์งาม
อาจารย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรณิกา จันทร์บัว ครู โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
กรรมการ
๓. นางชุติมา เพราสาเนียง
ครู โรงเรียนวัดนาหินลาด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการ
๔. นายชัยภัทร วทัญญู
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่อง
ทางสติปัญญา” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตะเคียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐยาน์ นามฉ่า
ครู โรงเรียนบ้านน้ามูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรา ชูมงคล
ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางปราณี แจ่มฟ้า
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕. นางชวนชื่น ทัศนา
ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๔ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางร่างกาย” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นายพลกฤษ บัวประเสริฐ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ

๕๖
๓. นายเขษมศักดิ์ ฤทธิเดช

ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางนภัทร จารุสังห์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕. นางชยาภรณ์ พานนิล
ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๕ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายกรรษพร กระตุดนาค รักษาการผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี ครู โรงเรียนกองบินโคกกระเทียม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
กรรมการ
๓. นางสุภาพร เอี่ยมรอด
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กรรมการ
๔. นางนาถนที ปรีประทุม ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กรรมการ
๕. นายมานพ พูลธนะ
ครู โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๖ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ออทิสติก” ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อานวยการโรงเรียนโคกลาพานวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
ประธานกรรมการ
๒. นายสายันต์ ปานชาลี
ครู โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางกัณฑา จิรนัย
ครู โรงเรียนบ้านพุน้าเปรี้ยว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
กรรมการ
๔. นายธานี อยู่สมบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕. นางดวงใจ สุขสบาย
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๗ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางการได้ยิน” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายสมเดช มุสิกชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางน้าฝน คิดในทางดี
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางรจนา วรรณะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุยแหย่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
กรรมการ
๔. นางประจิม มีมั่งคั่ง
ครู โรงเรียนบ้านคลอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ

๕๗
๕. นางลัดดา ตาระกา

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๘ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑ นายเจษฎา ดีเลิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางรัชนีวรรณ จงเจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาวรัตนา กางกรณ์ ครู โรงเรียนโคกลาพานวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต๑
กรรมการ
๔. นางมาลินี บุญมีโชติ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กรรมการ
๕. นางศศิวิมล โตอ่อน
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดแพรกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทราปราการ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓๙ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางร่างกาย” ระดับชั้นม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายประกาศิต โรจนกุล ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
๒. นางราตรี สมนึก
ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางสาวกิตติมา คชริน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสระบุรี
กรรมการ
๔. นางสาววีนา มัธยม
ครู โรงเรียนประสาทรังสฤษฎ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕. นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา รองผู้อานวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔๐ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางการเรียนรู้” ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ชโรจน์ ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(พิบูลย์สงเคราะห์)
จังหวัดสระบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางนงเยาว์ เนียมหลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
กรรมการ
๓. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ
๔. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๕. นางปราณี สระบัว
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ

๕๘
๑๒.๔๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ออทิสติก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด
นักวิชาการการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม ชูแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านยางรากก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
กรรมการ
๓. นางนฤมล เวทวง
ครู โรงเรียนวัดเขาจาปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๑
กรรมการ
๔. นางอังสนา ปานชาลี
ครู โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕. นางสาววาสนา ปั้นไล้
ครู โรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “กิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง”
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนงลักษณ์ นิตยธรรม ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
กรรมการ
๓. นายธนศักดิ์ ปัททุม
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
กรรมการ
๔. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยนาท
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ
จัดทาแบบกรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ
อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมการตัดสิน หุ่นยนต์ สพฐ.
๑๓.๑ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย ถาวรนาน
สานักพัฒนาวัฒนกรรมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๓. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครู โรงเรียนบางปลาม้า สุพรรณบุรี
กรรมการ
๔. นายยอดชาย ขุนสังวาล
ครู โรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
๕. นายวรณัฐ หมีทอง
ครู โรงเรียนหนองบัว
กรรมการ
๖. นายปฏิภาณ สาเนียง
อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๒ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย ถาวรนาน
สานักพัฒนาวัฒนกรรมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๓. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครู โรงเรียน.บางปลาม้า ฯ สุพรรณบุรี
กรรมการ

๕๙
๔.
๕.
๖.
๑๓.๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑๓.๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายยอดชาย ขุนสังวาล
ครู โรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
นายวรณัฐ หมีทอง
ครู โรงเรียนหนองบัว
กรรมการ
อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
นายปฏิภาณ สาเนียง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการประกวดโครงการการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖
ประกอบด้วย
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต
ดร.ธันยวัตร สมใจทวีพร
อาจารย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรรมการ
นายฉัตรชัย นาสถิต
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
นางสาวกนกนภัส สืบสิน
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จะพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กรรมการ
นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการประกวดโครงการการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ประกอบด้วย
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต
ดร.ธันยวัตร สมใจทวีพร
อาจารย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กรรมการ
นายฉัตรชัย นาสถิต
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
นางสาวกนกนภัส สืบสิน
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จะพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กรรมการ
นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ดาเนินการจัดการ
แข่งขัน วางแผนควบคุม กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการจัดทาแบบ
กรอกคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรมและโปร่งใส สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า ว ด าเนิ น การตามบทบาทหน้ า ที่ ใ นการจั ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

