คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 291/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
.....................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กําหนดใหมีการจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถของตนอยางอิสระและสรางสรรคใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน รวมทั้งการใชกิจกรรม เปนสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร โดยกําหนดจัดงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย, โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ), โรงเรียนวัดทาพูด, โรงเรียนวัดดอนหวาย, โรงเรียน
วัดทาตําหนัก, โรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดมะเกลือ, โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียน
บานกระทุมลม, โรงเรียนวัดจินดาราม, โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนวัดลานคา
ดังนั้น เพื่อใหการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปการศึกษา 2561 เปนไปตามวัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทุกทาน
คณะกรรมการอํานวยการ
1 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผูอํานวยการ สพป.นครปฐม เขต 2
ประธานกรรมการ
2 นายธีระพงษ ศรีโพธิ์
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ
3 นางแนงนอย ตราชู
ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย
กรรมการ
4 นายสกนธ วงศสุกฤต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) กรรมการ
/5นายชูพงษ...

-25 นายชูพงษ กําลังงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
6 นายวีระ พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
7 นายจตุรงค เชาวสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
8 นายธงชัย นําแสงจรรยาสุข ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ
9 นายชํานาญ ทัดมาลี
ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
10 นางจําเริญ สีมารัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
11 นายสัญชัย รัศมีแจม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
12 นายเกษมสันต มีจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
13 นายธเนศ ปานอุทัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
14 นายกังวาล นาคศรีสังข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
15 ศึกษานิเทศก ทุกทาน
กรรมการ
16 บุคลากรกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ทุกทาน
กรรมการ
17 นายวุฒิพงศ เรืองวงษ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
18 นางศุภนา โพธิ์อุบล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
มีหนาที่
1 วางแผนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปการศึกษา 2561
2 ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการประกวด
และแขงขันการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
คณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561
กลุมการศึกษาปฐมวัย
1 นายสนธญา ไทรบุญจันทร ประธานกลุมโรงเรียนบางเลนใต
ประธานกรรมการ
2 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียนบางเลนใต ทุกทาน
กรรมการ
3 คณะครูโรงเรียนวัดนราภิรมย ทุกทาน
กรรมการ
4 นักการภารโรง
กลุมโรงเรียนบางเลนใต
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1 นายชํานาญ ทัดมาลี
ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
2 ประธานกลุมโรงเรียนหวยพลู
กรรมการ
3 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียนหวยพลู ทุกทาน
กรรมการ
4 คณะครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ทุกทาน
กรรมการ
5 นักการภารโรง โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ และกลุมโรงเรียนหวยพลู กรรมการ
/กลุมสาระ...

-3กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1 นายธเนศ ปานอุทัย
2 วาที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์
3 นายชัยวัตร แกวคําหา
4 นายชาตรี อาภารัตน
5 นายสุชาติ เลิศลบ
6 นายภูวเดช สวางวงษ
7 นางสาวพิชชาพร อุนศิริ
8 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
9 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
10 นางสุพิชฌาย แปงทา
11 นางสาวอุษา มะหะหมัด
12 นางสาวนิภา ตรีแจมจันทร
13 นางสาวชไมพร อยูพวง

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิลามูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผหูชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหลวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางกําหยาด
ศึกษานิเทศก สพป.นครปฐม เขต 2
ศึกษานิเทศก สพป.นครปฐม เขต 2
นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ เทคโนโลยีและหุนยนต สพฐ.)
1 นางประภาพร เสนาะคํา
ประธานกลุมโรงเรียนแหลมบัว
ประธานกรรมการ
2 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมแหลมบัว ทุกทาน
กรรมการ
3 คณะครูกลุมโรงเรียนแหลมบัว ทุกทาน
กรรมการ
4 นักการภารโรง
กลุมโรงเรียนแหลมบัว
กรรมการ
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1 นางศิวิไล ทีคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานคา
ประธานกรรมการ
2 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบางเลน ทุกทาน
กรรมการ
3 คณะครูโรงเรียนวัดลานคา ทุกทาน
กรรมการ
4 นักการภารโรง
กลุมโรงเรียนบางเลน
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1 นายวีระ พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
ประธานกรรมการ
2 ประธานกลุมโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
กรรมการ
3 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมมณฑลนครชัยศรี ทุกทาน
กรรมการ
4 คณะครูโรงเรียนวัดดอนหวาย ทุกทาน
กรรมการ
5 นักการภารโรง โรงเรียนวัดดอนหวาย และกลุมมณฑลนครชัยศรี
กรรมการ
/กลุมสาระ...

-4กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
ประธานกลุมโรงเรียนเพชรจินดา
ประธานกรรมการ
2 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเพชรจินดา ทุกทาน
กรรมการ
3 คณะครูโรงเรียนวัดจินดาราม ทุกทาน
กรรมการ
4 นักการภารโรง
กลุมเพชรจินดา
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1 นายจตุรงค เชาวสกุล
ประธานกลุมโรงเรียนพุทธรักษา
ประธานกรรมการ
2 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ
3 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมพุทธรักษา ทุกทาน
กรรมการ
4 คณะครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ
5 นักการภารโรง กลุมพุทธรักษาและโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป นาฏศิลป และดนตรี)
1 นายสกนธ วงศสุกฤต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง
ประธานกรรมการ
2 นางเนตรทราย บัลลังกปทมา รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง
รองประธานกรรมการ
3 นางสาวอารีย รูปสม
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
4 นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แกว ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
5 นางสาววรรณา สมประชา ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
6 นายเอกภัท เจริญสมัย
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
7 นายณัฐกรณ นวลสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
8 นางสุรภี ทองแท
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
9 นางขนิษฐา หวยหงษทอง
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
10 นายวิชัย แสงเพชร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
11 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมไรขิงพัฒนา
กรรมการ
12 นักการภารโรง
โรงเรียนวัดไรขิง และกลุมไรขิงพัฒนา
กรรมการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี (การแขงขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับรอง และการแขงขันวงดนตรีไทย)
1 นายชูพงษ กําลังงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด
ประธานกรรมการ
2 ประธานกลุมโรงเรียนเพชรบัวงาม
กรรมการ
3 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเพชรบัวงาม ทุกทาน
กรรมการ
4 คณะครูโรงเรียนวัดทาพูด ทุกทาน
กรรมการ
5 นักการภารโรง
โรงเรียนวัดทาพูด และกลุมเพชรบัวงาม
กรรมการ
/กลุมสาระ...

-5กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1 นายสญชัย รัศมีแจม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมลม
ประธานกรรมการ
2 ประธานกลุมโรงเรียนเอกชน
กรรมการ
3 ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน ทุกทาน
กรรมการ
4 นางมยุรี พันธโสภา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
5 นางชูศรี คําแกว
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
6 นางสุปรีดา ณ พัทลุง
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
7 นางวิชิตา ทิพเลิศ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
8 นางสาวจุฬาลักษณ วัฒนประดิษฐ ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
9 นางสาวธัทนพร ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
10 นายวินิจ ภูพวก
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
11 นางสาวทิพวัลย หลายภา
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
12 นางสาวกมลนัทธ มรมวง
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
13 นักการภารโรง
โรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1 นางจําเริญ สีมารัตน
ประธานกลุมโรงเรียนพุทธมณฑล
ประธานกรรมการ
2 นายสมบูรณ วิริยะ
ประธานกลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนา
รองประธานกรรมการ
3 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมพุทธมณฑล
กรรมการ
4 ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมทาจีนกาวหนา
กรรมการ
5 คณะครูโรงเรียนวัดมะเกลือ และโรงเรียนวัดบางชางใต ทุกทาน
กรรมการ
6 นักการภารโรง
กลุมพุทธมณฑล และกลุมทาจีนกาวหนา
กรรมการ
มีหนาที่
1 ประชุมวางแผน กําหนดแนวทางการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ประสานงาน เตรียมความพรอม ใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561
3 ดําเนินการจัดการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
4 อํานวยความสะดวกในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
/คณะกรรมการ...

-6คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมการศึกษาปฐมวัย
1. การปนดินน้ํามัน
1.1 นางณิชรัตน ทรวดทรง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุพรรษา หมอดี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
1.3 นางพิมพวลัธช กาญจโนทัย
ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ
กรรมการ
1.4 นางปรียาลักษณ บัววัจนา
ครูโรงเรียนวัดบัวปากทา
กรรมการ
1.5 นางบุญธิดา โพธิ์สมบูรณ
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
1.6 นางสาวธรกฤตา พุมเพชร
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
1.7 นางละเอียด เจริญผล
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ/เลขานุการ
2. การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
2.1 นางชุลีภินันท เทพจินดา
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
ประธานกรรมการ
2.2 นางวัลยา พวงสุดรัก
ครูโรงเรียนวัดสําโรง
กรรมการ
2.3 นางสาววรินทร พึ่งแสง
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
2.4 นางวยุรีย โชคบรรดาลสุข
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
2.5 นางสาวจุฑามาศ อยูโพชนา
ครูโรงเรียนวัดทุงนอย
กรรมการ
2.6 นางสมใจ หมอนทอง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจ
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
ประธานกรรมการ
1.2 นางสมจิตร ศรีพิทักษ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
1.3 นางสาวณัฐชญา สตะพันธ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
2. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางนัทธมน คงเมือง
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
ประธานกรรมการ
2.2 นางสุพินยา หามาฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
2.3 นางสาวปรียาภัชญ เห็นอภิธรรม
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ/เลขานุการ
3. คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางศิลา บุญรุงเรือง
ครูโรงเรียนวัดบอตะกั่ว
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาววันวิสา ตุมนิลกาล
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
3.3 นางสาวภัทรภร พึ่งทรัพย
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

-7กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ
1. วรรณกรรมพิจารณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางศิวาพร ปานแกว
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางวิไล ระดมกิจ
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
1.3 นางสาวบุศรา สุภัทรานนท
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
กรรมการ/เลขานุการ
2. วรรณกรรมพิจารณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางปุณญาดา แสงรัตนสิทธิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวนิรมล คงประจักษ
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
2.3 นางสาวชไมพร จันทรชุม
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ/เลขานุการ
3. วรรณกรรมพิจารณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางประทิน นาคประพันธ
ครูโรงเรียนวัดนอย
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาววริษฐา พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดบางไผนารถ
กรรมการ
3.3 นางสาวกนกวลี ชางเผือก
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมพินิจวรรณคดี
1. พินิจวรรณคดี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายปานชัย ศรีพิทักษ
ครูโรงเรียนวัดกลาง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวรรณา สังขนิตย
ครูโรงเรียนวัดบัวปากทา
กรรมการ
1.3 นางสาวณฐมน อภิกิตติธนาเดช
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ/เลขานุการ
2. พินิจวรรณคดี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางกฤษณา มัททวัง
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
2.2 นางกอบกุล เหมันตหรรษา
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
2.3 นางกรรณิการ แปนกลม
ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ/เลขานุการ
3. พินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นายบล เสียงเสนาะ
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
ประธานกรรมการ
3.2 นางภัทรภร ปถะคามินทร
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
3.3 นางสาวศรินธร แกนวงศ
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมเรียงรอยถอยความ
1. การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางพิศมัย เณรบํารุง
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุภารัตน ยั่งยืน
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
1.3 นางยาดา สาธิตสิริกุล
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ/เลขานุการ
/2.การเขียน...

-82. การเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางสุมาลี เดชกําแหง
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
2.3 นางสาวประภาพร ศรีลาจันทร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
3. การเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางกัลปนา อึ้งแสงภากรณ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวนริศรา รัตนสุรางค
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
3.3 นางสาวนภาวรรณ พันธุจินดา
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ
1. ทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางสาวปยวรรณ กลัดจันทร
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางนฤมล จํารัสพงษ
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
1.3 นางสุวิมล แกวเพ็ง
ครูโรงเรียนบานหนองมะมวง
กรรมการ/เลขานุการ
2. ทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางอรศรี หวยหงษทอง
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล ประธานกรรมการ
2.2 นางปญจพร วิมลพันธ
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
2.3 นางสาววิราชิน ขันติสิทธิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
3. ทองอาขยานทํานองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางขนิษฐา หวยหงษทอง
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ประธานกรรมการ
3.2 นางพิศมัย ศรนุวัตร
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
3.3 นางสาววนิดา เลี้ยงอํานวย
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุนใหม
1. กลอนสี่ (4 บท) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางจิราพร พงศอําไพ
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุกัญญา ปณฑะปราสาท
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
1.3 นางสาวสาลินี จินดาวงศ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
2. กาพยยานี 11 (6 บท) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก
ครูโรงเรียนศีรษะทอง
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวกรรณิการ มะโนมั่น
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
2.3 นางสาวประกายทิพย ภูมิภาค
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

-9กิจกรรมตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม)
1. ตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางวัลลภา องคไทร
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
ประธานกรรมการ
1.2 นางศิริมิตร จรรยางาม
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
1.3 นางสาวเกศณัชชา หลงสมบุญ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ/เลขานุการ
2. ตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางวารี สวัสดิ์จุน
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสมจิตร คงเจริญ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.3 นางสาวดลยา วงษารัตน
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
1 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
ศึกษานิเทศก สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ปรึกษา
2 นายสุชาติ เลิศลบ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหลวง ประธานผูรับผิดชอบ
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางคนึงนิตย ชิตมีไชย
ครูโรงเรียนบานหัวอาว
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวอัจฉรา ชางหลอ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
1.3 นางสุภาวดี สามสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการ
1.4 นางสาวสุภาวดี ชูราศรี
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
1.5 นางสาวจินดารัตน จําปาทอง
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางอุไรวรรณ บุรผากา
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวดวงธิดา ศรีโกมุท
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
2.3 นายสัณฐิติ กําภูพงษ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.4 นางสาวสิริหทัย คตหอย
ครูโรงเรียนบานลานแหลม
กรรมการ
2.5 นางปทมา เสรีเผาวงษ
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางกฤษณา ฤทธิ์คํารณ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวพิศมัย เทพวงศ
ครูโรงเรียนบานคลองโยง
กรรมการ
3.3 นางสาวโสภาวดี เกตุทอง
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
3.4 นางสาวปริญญรัตน ทองมี
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
3.5 นายสมชาย มณีโชติ
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 10 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
1 นายชัยวัตร แกวคําหา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผหูชาง
ที่ปรึกษา
2 นางสาวพิชชาพร อุนศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางกําหยาด ประธานผูรับผิดชอบ
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางนุชนารถ เอกสินธุ
ครูโรงเรียนบานดอนทอง
ประธานกรรมการ
1.2 วาที่รอยตรีสวัต วรรัฐภิญญา
ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก
กรรมการ
1.3 นางสาวอรุโณทัย แกวหานาม
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
1.4 นางสุวรรณี ศรีบุญรอด
ครูโรงเรียนวัดบางภาษี
กรรมการ
1.5 นางจิตติยา มาชมสมบูรณ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ/เลขานุการ
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายสืบพงษ นาคมณี
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสุพรรษา ศรีมวง
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ กรรมการ
2.3 นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
2.4 นางสาวนิภาพร เหล็กหลี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
2.5 นายนนทชัย ขุนวิเศษ
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
1 นายชัยวัตร แกวคําหา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผหูชาง
ที่ปรึกษา
2 นางสาวพิชชาพร อุนศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางกําหยาด ประธานผูรับผิดชอบ
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวชุติมา ตะโกพวง
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
1.2 นางฐิติยา เตาสูงเนิน
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
1.3 นางอุษา โตศรีพลับ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
1.4 นางสาวศิริลักษณ ใชสงคราม
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
กรรมการ
1.5 นางสาววรรณา บูสามสาย
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
กรรมการ/เลขานุการ
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายวิทยา ซิ้มเจริญ
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ประธานกรรมการ
2.2 นางณิศาพร นวลกลับ
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
2.3 นางนิรมล แสงประทุม
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
2.4 นายวิทยา เจริญ
ครูโรงเรียนสารสาสนวิเทศนครปฐม กรรมการ
2.5 นางสาวมานิดา อินทรียมีศักดิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 11 กิจกรรมการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP
1 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
ศึกษานิเทศก สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ปรึกษา
2 วาที่รอยตรีสมพร เมธสุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิลามูล
ประธานผูรับผิดชอบ
1. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นายประทีป ภูเกิด
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุภาวดี ศรีสุบาล
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
1.3 นายนราเชษฐ วราเกษมสุข
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ
1.4 นายพรพจน ยศอินทร
ครูโรงเรียนวัดบางไผนารถ
กรรมการ
1.5 นางสุมนา สิงหาทอง
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวสายพิรุณ หนักไหล
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
2.2 นางสุวรรณา บุญอราม
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
กรรมการ
2.3 นายสามารถ อรัญนารถ
ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา
กรรมการ
2.4 นางสาวจุฑาวัลย ปทนง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
2.5 นางวนิดา สุขสําลี
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
1 นายชาตรี อาภารัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุม ที่ปรึกษา
2 นายสุชาติ เลิศลบ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหลวง ประธานผูรับผิดชอบ
1. การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายอภิรติ สุขสาลี
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุกัญญา กระแสโสม
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
1.3 นางละอองดาว เชาวชอบ
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
1.4 นางสาวนวรัตน วรคุต
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
1.5 นางอรุณรัตน สุดประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางเพียงใจ ทุกขสูญ
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสิรินทร สนธาทร
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
2.3 นางพัฒนา โพศาราช
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.4 นายปรัชญา คลายชุม
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
2.5 นางสาวอุทัยวรรณ แซโงว
ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ
กรรมการ/เลขานุการ
/3.การแขงขัน...

- 12 3. การแขงขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นายวุฒิเกียรติ เชาวชอบ
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
ประธานกรรมการ
3.2 นายเจษฎา อยูมั่งมี
ครูโรงเรียนวัดบัวปากทา
กรรมการ
3.3 นางสาวโสภิดา มีสุขดี
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ
3.4 นางสาวชลลดา สทานพล
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
3.5 นายวุฒิศกั ดิ์ พิมพบุตร
ครูโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)
1 นางสุพิชฌาย แปงทา
นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ปรึกษา
2 นายภูวเดช สวางวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ประธานผูรับผิดชอบ
1. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นางสาวสุนิสา แสงหมี
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
ประธานกรรมการ
1.2 นายนิติกร ปากหวาน
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
1.3 นางสาวกนกกาญจน สุโข
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
1.4 นางสาวจินตนาภรณ ทองใบ
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
1.5 นางสาวธิติมา ปลื้มใจ
ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวอรพรรณ กลิ่นพุฒซอน
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
2.2 นายสุทธิเกียรติ ชาติชํานิ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
2.3 นางสาวจุฑามาศ จันทรสา
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
2.4 นางสาวพชรพร ทิมอินทร
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.5 นายลือชัย นาคปฐม
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันซูโดกุ
1 นางสุพิชฌาย แปงทา
นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ปรึกษา
2 นายภูวเดช สวางวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ประธานผูรับผิดชอบ
1. การแขงขันซูโดกุ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นางสาวชไมพร อยูพวง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
ประธานกรรมการ
1.2 นายธีระพัทธ โชติธนิกวรรักษ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
1.3 นายสุทธชาติ บุญเติม
ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
กรรมการ
1.4 นายมิตร อาจยุทธ
ครูโรงเรียนวัดบัวหวั่น
กรรมการ
1.5 นางสาววีรวรรณ คําดํา
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ/เลขานุการ

- 13 2. การแขงขันซูโดกุ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายปรีชาวิทย วงษศรีสังข
2.2 นายพรศักดิ์ พัดฉวี
2.3 นายวิชัย บํารุงวุธ
2.4 นายมนูนาท ปราบประจิตร
2.5 นางสาวกุสุมา ทองคํา
กิจกรรมการแขงขันเวทคณิต
1 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
2 วาที่รอยตรีสมพร เมธสุทธิ์
1. การแขงขันเวทคณิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางสาวกัญญณภัฏฐ ดอกไมเทศ
1.2 นางสาวพิมพชนก คลายสุบรรณ
1.3 นางสาวศิริพร เลิศขวัญพงษพนา
1.4 นางสาววรรณา สุริวรรณ
1.5 นางสาวอุไรพร ปสันเทียะ
2. การแขงขันเวทคณิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางสาววรรณา สงคประชา
2.2 นางสาวสกลสุภา สุมาลี
2.3 นางสาวยุพิน สนสาขา
2.4 นายคํานวณ พิพัฒนวิทยา
2.5 นางสาวเกศวรี ในเรือน
3. การแขงขันเวทคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางสาวปภัสสรรัตน ปรัชญลักษณ
3.2 นางสาวพรวิกา แสงสวาง
3.3 นางสาวพรพรรณ เสารคําเมืองดี
3.4 นางสาวเสาวลักษณ บาลลา
3.5 นายวุฒิชัย สวิพันธ

ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ศึกษานิเทศก สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิลามูล
ประธานผูรับผิดชอบ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบานหนองมะมวง
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ/เลขานุการ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
ครูโรงเรียนวัดลานคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ครูโรงเรียนวัดทองประดิษฐ
สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 14 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางบางแกว ที่ปรึกษา
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางศิรินภา ยอดยิ่งยง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวปาริสา จินดาสุม
ครูโรงเรียนบานฉาง
กรรมการ
1.3 นางสาวสินีย เสมอบุตร
ครูโรงเรียนวัดกลาง
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวพิชาภัค จอกทอง
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลาง
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
กรรมการ
2.3 นางสาวมะลิวัลย จันทรบาง
ครูโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง
นายธนสาร บัลลังกปทมา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ที่ปรึกษา
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวอัญชลี ศานติกรวาณิชย
ครูโรงเรียนวัดบอตะกั่ว
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวจมาพร แกวพันเดิม
ครูโรงเรียนวัดหวยตะโก
กรรมการ
1.3 นางสาวอภิญญา เดชกุญชร
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
กรรมการ/เลขานุการ
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
นางอศิภรณ อินทรมณี
ผอ.โรงเรียนบานคลองบางกระจัน ที่ปรึกษา
2.1 นางบัณฑิตา ศิริตันธะมาต
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาววราภรณ อยูสงค
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
2.3 นางสาวศานตมล ดอนมวงไพร
ครูโรงเรียนวัดลานคา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
นางสาวนิตยนันท อัครวรรณโรจน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวางอารมณ ที่ปรึกษา
1.1 นางสาวมัทรียา นาคสงวน
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
ประธานกรรมการ
1.2 นางอภิชยาภา รัตนาบุญญาพร
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
1.3 นางสาวอรพินท นัคราจารย
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
นางสาวนภาพรรณ คงคานอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตุกตา
ที่ปรึกษา
2.1 นางอุทัยวรรณ สังขเสวก
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวฉัตรสุดา แกวหลา
ครูโรงเรียนวัดบางไผนารถ
กรรมการ
2.3 นางสาวพิชญา มาณี
ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 15 กิจกรรมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)
1. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
นายสมมาตร ศิริสมพร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําพญา
ที่ปรึกษา
1.1 นางสาววัชราพร วงศชนกนันท
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
ประธานกรรมการ
1.2 นางกาญจนา สุจจิตรจูล
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
1.3 นางสาวกิ่งกาญจน ลําใยสิริ
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน ที่ปรึกษา
2.1 นางสาววาสนา ปนตบแตง
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
ประธานกรรมการ
2.2 นางสุภัควัน ใจดี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
2.3 นางสาวสมนึก จันทรเศรษฐี
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
นายวีระ พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย ที่ปรึกษา
1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
ประธานกรรมการ
1.2 นายธีรพงศ กฤตติกา
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
1.3 นางสาวสุวธิดา ลานสา
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวอนงค ทิมหอม
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวณิชสรณ ชื่นบุญมา
ครูโรงเรียนบานตากแดด
กรรมการ
2.3 นางสาวปทุมวดี อึ้งประเสริฐภรณ
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (นักบินนอย สพฐ.)
กิจกรรมการประกวดและแขงขันนักบินนอย สพฐ.
1. การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายอุบล กิ่งนอก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกกตาล
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสรัญณัชช ตะเพียนทอง
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
1.3 นายอนุรักษ โกสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดสําโรง
กรรมการ
1.4 นางสาวยูกิ อิโตะ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
1.5 นางฐิติมา เขื่อนปญญา
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ/เลขานุการ
/2.การแขงขัน...

- 16 2. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทระยะทางอัตรารอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 วาที่รอยตรีใครทอง สิงหคํามา

ผูอํานวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

2.2 นายกฤษณะพล ศิริทรัพย

ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว

กรรมการ

2.3 นายธีรศักดิ์ มหาสุข

ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง

กรรมการ

2.4 นายพงคพรรณ จิตอารีย

ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

กรรมการ

2.5 นางลัดดาวัลย ตันเสถียร

ครูโรงเรียนบานบางประแดง

กรรมการ/เลขานุการ

3. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
3.1 นางสาววรางค เวชประเสริฐ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน

ประธานกรรมการ

3.2 นายอาทิตย พันธุกูล

ครูโรงเรียนวัดนอย

กรรมการ

3.3 นางสาวดรุณี สารทา

ครูโรงเรียนบานคลองโยง

กรรมการ

3.4 วาที่รอยตรีชิดชม ชิดพลกรัง

ครูโรงเรียนบานนราภิรมย

กรรมการ

3.5 นางฟา มีแสง

ครูโรงเรียนบานไผหลวง

กรรมการ/เลขานุการ

4. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
4.1 นายสมชาย รัตนอารีย

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ประธานกรรมการ

4.2 นายวินัย คํานวณศิลป

ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย

กรรมการ

4.3 นายพงศพัศ รัตนะ

ครูโรงเรียนบานบางประแดง

กรรมการ

4.4 นางสาวมลฤทัย ใจบุญ

ครูโรงเรียนวัดลําพญา

กรรมการ

4.5 นางสาวกนกวรรณ เกิดกูล

ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข

กรรมการ/เลขานุการ

5. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปลอยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
5.1 นายลาภิส ศิลปเจริญ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทยาวาส

ประธานกรรมการ

5.2 นางสาวศุภวรรณ จันทิ

ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ

กรรมการ

5.3 นายณฐดนย เย็นใจมา

ครูโรงเรียนวัดประชานาถ

กรรมการ

5.4 นายธัญวิทย พลายงาม

ครูโรงเรียนบานบางเลน

กรรมการ

5.5 นางสาวชุลีพร ยางงาม

ครูโรงเรียนวัดทาขาม

กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 17 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ
1 นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม ประธานกรรมการ
2 นายเกษมสันต มีจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจินดาราม รองประธานกรรมการ
3 นายบรรจง บรมทองชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองจินดา รองประธานกรรมการ
กิจกรรมเพลงคุณธรรม
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันเพลงคุณธรรม
นายวชิรวิทย นิติพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพาดหมอน
1. เพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางพเยาว ศิริโรจน
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
ประธานกรรมการ
1.2 นางเบญจมาศ มูลทองสงค
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
1.3 นางสาวขวัญนภา รุผักชี
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
1.4 จ.ส.ต.หญิงภัทรมณ ทรัพยเลิศ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
1.5 นางดรุณี บุญมาก
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ/เลขานุการ
2. เพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางพิมพนิภา ทรัพยโชคธนกุล
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
2.2 นายวันเฉลิม พวงสําลี
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
2.3 นางสาวชิดชนก ตะโกพร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.4 นางสาวฐิติกานต แดงโต
ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก
กรรมการ
2.5 นางวิไล นิราศโศก
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการ/เลขานุการ
3. เพลงคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางสาววิไลวรรณ โอรส
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
3.2 นางวันดี ทัดมาลี
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
3.3 นางสาวชุลีพร ปญญาวุฒิ
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ
3.4 นางวันเพ็ญ ชอทับทิม
ครูโรงเรียนวัดบอตะกั่ว
กรรมการ
3.5 นางเพ็ญศิริ กอแสนสุข
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันโครงงานคุณธรรม
นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
/1.โครงงาน...

- 18 1. โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายธงชัย สิทธิสุนทร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวจุฑามาศ จุลอมร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.3 นางสาวลริชา มวงสอน
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
กรรมการ
1.4 นางสาวศศิธร บุญสาธุ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
1.5 นายสมหมาย ตรงดี
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ/เลขานุการ
2. โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นายผรสุ โภคาสวัสดิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวพิชญาวีร สวัสดิ์ทอง
ครูโรงเรียนวัดบางภาษี
กรรมการ
2.3 นางสาวเยาวนาท รอดจั่น
ครูโรงเรียนวัดไผสามตําลึง
กรรมการ/เลขานุการ
3. โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางนงลักษณ แสงจันทร
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวศิวลี มณีอินทร
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
3.3 นางสาววิรัญชนา ประทักษ
ครูโรงเรียนบานบางประแดง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมภาพยนตรสั้น
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันภาพยนตรสั้น
นายศักดิ์ดา ทวีตั้งตระกูล
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ
ภาพยนตรสั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายพนสณฑ ยรรยง
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
ประธานกรรมการ
2 นายศักรินทร ศรีทอง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
3 นายอธิพรรณ เทพวงศ
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
กรรมการ
4 นางสาวจุฬาลักษณ เพชรแอง
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
5 นายอํานาจ กาญจโนทัย
ครูโรงเรียนวัดบัวปากทา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมละครคุณธรรม
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันละครคุณธรรม
จ.อ.สาธิต จอยเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
ละครคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1 นางสะไบทิพย ทองงาม
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
2 นายอัครภัทร กานตวิริโยกุล
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
3 นางปวริศา วีระกูล
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 19 กิจกรรมละครประวัติศาสตร
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันละครประวัติศาสตร
นายบรรจง บรมทองชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองจินดา
ละครประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1 นางเรณู สังขพญา
ครูโรงเรียนวัดดอนยอ
ประธานกรรมการ
2 นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
3 นางลัดดาภรณ ฉ่ําสุวรรณวัฒนา
ครูโรงเรียนบานคลองจินดา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันเลานิทานคุณธรรม
นางอุไรรัตน บุญจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
1. เลานิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางเพ็ญศรี แตงรุง
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
1.2 นางศศิกานต มะขามแปน
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ
1.3 นางศิริวรรณ ประทุมหวล
ครูโรงเรียนวัดเกษตราราม
กรรมการ
1.4 นายปณณธร แกวเขียว
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ กรรมการ
1.5 นางแสงอุษา ภิรมยอยู
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ/เลขานุการ
2. เลานิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นายราเชนทร วงศไชย
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
ประธานกรรมการ
2.2 นางรัชดา พุกผาสุข
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
2.3 นางสาววัณยไสว บุญเรือง
ครูโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ กรรมการ
2.4 นางสาวศิริเพ็ญ หวานวาจา
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
2.5 นางสาวศศิธร สุกใส
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
3. เลานิทานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางจริยา ศรีเพชร
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
3.2 นางยุพา เกาะประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
3.3 นางสาวสุรภา บรรหาร
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการ
3.4 นางสาวปณฑารีย อิ่มประสงค
ครูโรงเรียนวัดทุงนอย
กรรมการ
3.5 นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 20 กิจกรรมมารยาทไทย
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันมารยาทไทย
นางสาวสุภีร เตชะเอนก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองใหม
1. มารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางนิภา ทองไพบูรณ
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
ประธานกรรมการ
1.2 นายชัยธวัช เพชรคง
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
1.3 นางสาวสุปรียา ทองปรีชา
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
1.4 นางสุภาวดี ทวีคูณ
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
1.5 นายชัชพล มังกรกิม
ครูโรงเรียนวัดนอย
กรรมการ/เลขานุการ
2. มารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางสมฤทัย แกวเขียว
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
2.2 นางปพิชญา กานตวิริโยกุล
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
2.3 นางสาวมยุรี ภูฉลาด
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.4 นางสาวภคพร ออนศิริ
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
2.5 นางสาวอารีรัตน ยิ้มเยี่ยมสุข
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการ/เลขานุการ
3. มารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางสาววรรณดี นิจจตุรคุณ
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวอภัสรา คลายสุวรรณ
ครูโรงเรียนบานไผหลวง
กรรมการ
3.3 นางสาวสมทรง นัทธีศรี
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการ
3.4 นางสุคนธา พรหมสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
3.5 นางสาวสุภัทรา เข็มทอง
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมสวดมนตแปล
กรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการจัดการแขงขันสวดมนตแปล
นายปรารภ หลงสมบุญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนทอง
1. สวดบาลีแปลไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.1 นางผกามาศ สูเสน
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางรวีวรรณ ประไพพงษ
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
1.3 นางสาวจันทรศิริ ดวงสโมสร
ครูโรงเรียนวัดผาสุการาม
กรรมการ/เลขานุการ
2. สวดบาลีแปลอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวจําเนียร พลอยเพชร
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
2.2 นายกฤษดา หามาฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
2.3 นายอนุชา คําแกว
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 21 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการแขงขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. การแขงขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางไพรศรี สุยะลา
ผูอํานวยการโรงเรียนกันตวิชญ
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวอรอุมา หนุนภักดี
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
1.3 นางสาวพิชญา อภิวัน
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
1.4 นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
1.5 นายจักรี บุญพูล
ครูโรงเรียนวัดบางนอยใน
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นางสาวนันทิยา รอบรู
ผูจัดการ The English Connection ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวมนัญญา มานะรัชศักดิ์
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.3 นางสาวกุณฑลา เซงลอยเลื่อน
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
2.4 นางสาวสิริพร ศรีจงใจ
ครูโรงเรียนบานลานแหลม
กรรมการ
2.5 นางสาววรรณา โมราทอง
ครูโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นางสาวชวรัตน พรหมลี
รองผูจัดการ The English Connection ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวสัชฌุกาญจน เริงโรจนธนากุล ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
3.3 นางสาวฉัตรสุดา ไชยพงษ
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
3.4 นายชนมปกรณ นันทธนสกุล
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
กรรมการ
3.5 นางสาวเพ็ญพิชชา พลัวตระกูล
ครูโรงเรียนกันตวิชญ
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการเลานิทาน (Story Telling)
1. การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวจําเนียร พลอยเพชร
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
1.2 นางณิชา สุโข
ครูโรงเรียนคลองทางหลวง
กรรมการ
1.3 นางสิรินภา จันทรแจม
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
1.4 นางสาวพรรณิดา จิตรจักร
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ
1.5 นางสายรุง ยุงประโคน
ครูโรงเรียนวัดรางกําหยาด
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางถนิมพร เปรมปราศรัย
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
2.3 นางสาวจิลาวัลย ไทยแท
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
2.4 นางสาวจําเรียง สุขสมกิจ
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
กรรมการ
2.5 นางสาวเต็มศิริ คุมสุด
ครูโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 22 กิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition
1. การแขงขัน Multi Skills Competition ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางอัจฉรา จันทรอบ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาววรรณภา เกตุสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
1.3 นางสาวกรณัฐ ฆารสินธุ
ครูโรงเรียนวัดนอย
กรรมการ
1.4 นางสาวพรรณี แสงทวี
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
1.5 นางณฐมน วงศทาทอง
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขัน Multi Skills Competition ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวพรรณพิลาส เหมือนจันทรเชย ผูอํานวยการโรงเรียนสกลวิทยา
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวอัญชลี ศรีแกวชวง
ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย
กรรมการ
2.3 นางสาววิลาสิณี จางประเสริฐ
ครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
กรรมการ
2.4 นางปยนุช กีรติบูรณะ
ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย
กรรมการ
2.5 นางลัดดา ศิริชาติวงศ
ครูโรงเรียนสกลวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางลัดดาวัลย ศานตินิรันดร
ผูอํานวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการ
2 นางพีรยา อนันตอาชญาสิทธิ์
ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
กรรมการ
3 นางสาวสาวิตรี ประวัติ
ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
กรรมการ
4 Miss Arelli Joy Manipis
ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
กรรมการ
5 นางสาวรักษสุดา พันหอม
ครูโรงเรียนเอกดรุณ
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
1. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวอําพรรณ นอยนารถ
ผูอํานวยการโรงเรียนเอกดรุณ
ประธานกรรมการ
1.2 Miss Li Yishuang
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
1.3 นายธนภัทร ศรีออน
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
1.4 Miss Zhang Jie
Traill international School
กรรมการ
1.5 Miss Liang Jingwen
ครูโรงเรียนเจี้ยนหัว
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวสาลี วิบูลยชาติ
ผูอํานวยการโรงเรียนเจี้ยนหัว
ประธานกรรมการ
2.2 Miss Du Junying
ครูโรงเรียนเอกดรุณ
กรรมการ
2.3 นางสาวปทิตตา กิจบํารุง
ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์
กรรมการ
2.4 Mrs.Cai Li Juan
ครูโรงเรียนนักบุญเปโตร
กรรมการ
2.5 นางสาวธนพร กิจรุงเรืองกุล
ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 23 กิจกรรมการแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด)
1. การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นางเอื้อนทิพย ชะอุม
ผูอํานวยการโรงเรียนยุวธัช
1.2 นางสาวเสาวภาพรรณ บุญชู
ครูโรงเรียนวัดบอตะกั่ว
1.3 นายนราธิป เอกสินธุ
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
1.4 นายดีมารช นิตยพิบูลย
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
1.5 นางสาวพัทธนันต แสงพลอย
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
2. การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวณัฐชยาน สุนทรอําไพ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
2.2 นายพิชาญ กล่ํากลาง
ครูโรงเรียนบานคลองสวางอารมณ
2.3 นางสาวเนตรนภา ภูสําเภา
ครูโรงเรียนบานบางมวง
2.4 นางสาวอรกัญญา สุวรรณกนิษฐ
ครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย
2.5 นางสาววรารัตน ศรสุราษฎร
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมแอโรบิก
แอโรบิก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายวิริยะ โภคาพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย ประธานกรรมการ
2 นางสาวกมลวรรณ ทนเถื่อน
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
3 นางจันทิรา รัตนะ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
4 นายไพบูลย สังขแกว
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
5 นายสุจิตร นามะสัก
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมคีตะมวยไทย
คีตะมวยไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายธงชัย นําแสงจรรยาสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ประธานกรรมการ
2 นายไตรรัตน รัตนจินดา
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
3 นางสาวเนตรนภา ศรีประดับ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
4 นายธีรพงศ อรนันท
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
5 นายวุฒิพันธ สามงามจันทร
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 24 กิจกรรมทักษะพื้นฐานดานกีฬา (มวยสากลสมัครเลน)
1. ทักษะพื้นฐานดานกีฬา (มวยสากลสมัครเลน) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นายสายฝน เอี่ยมนาคะ
ครูโรงเรียนวัดนอย
1.2 นายอนุวัฒน ศักดิ์จันทร
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
1.3 นายประทีป บุญอราม
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
1.4 นายมานพ ทองกร
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
1.5 นายชูศักดิ์ ลี้บุญสง
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
2. ทักษะพื้นฐานดานกีฬา (มวยสากลสมัครเลน) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายปรีชา สายค้ํา
ขาราชการบํานาญ
2.2 นายภิญโญ ปานงอม
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
2.3 นายสุทธพร เทพจินดา
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
2.4 นายคงสกุล รุงทวีชัย
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
2.5 นางสาวอาริญา แกวเกิน
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นางนวลรัตน กุลจิตติรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
1.2 นางสาวชฎาภรณ ใยยอง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
1.3 นายนพรัตน ทองคงหาญ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
1.4 นายจิรายุทธ มวงสอน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
1.5 นางเกษร แฟงมาก
ครูโรงเรียนวัดไทร
2. ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายยุทธ ธรรมพิทักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
2.2 นางสาวขวัญใจ หัสภาค
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
2.3 นายสิทธิพงษ ไชยรัตน
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
2.4 นายบรรณสรณ นาทวรทัต
ครูโรงเรียนวัดดอนยอ
2.5 นางนงลักษณ ศรีชูเปยม
ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 25 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
1. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวฐิดาภรณ เพ็งหนู
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
1.2 นางยุพาพร อุนศิริ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
1.3 นางสาวนาตยา โพธิ์อุบล
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
1.4 นางนพพร ดอนปต
ครูโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
1.5 นายกฤตณัฏฐ เอี่ยมจันทรพวง
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
2. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกรด
2.2 นายประเทือง หงวนบุญมาก
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
2.3 นางสาวบุญชู ศรีเพ็ง
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
2.4 นางปุญชิดา ชาติศักดิ์
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
2.5 นายสุกัญญา สาระศาลิน
ครูโรงเรียนบานตากแดด
กิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ
1. การแขงขันจักสานไมไผ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางวันถนา ประทุมรุง
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
1.2 นางอรวิล นรขุน
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
1.3 นางน้ําคาง สุทธาพิทักษสกุล
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
2. การแขงขันจักสานไมไผ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 วาที่รอยตรีธวัฒน ประภาวิทย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยพลู
2.2 นางสาวพรศรี นรินทรหงษทอง
ครูโรงเรียนวัดลานคา
2.3 นายภูมรินทร หงษทอง
ครูโรงเรียนบานหวยกรด
กิจกรรมการแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง
นายสถาพร นาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธธรรมรังษี
1. พานพุมสักการะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางรัตนา จันทมัด
ขาราชการบํานาญ
1.2 นางสาวกิ่งแกว ธรรมบันดาลสุข
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
1.3 นางจินตนา ปนเวหา
ครูโรงเรียนวัดกลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/2.กระทง...

- 26 2. กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางนิภา ไชยปายาง
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
ประธานกรรมการ
2.2 นางภิรมย ธนิกกุล
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
2.3 นางสาวบุญยานุช เมืองจินดา
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ
นายธนสาร บัลลังกปทมา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ที่ปรึกษา
1. การแขงขันโครงงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวธันยพร โรจนภรทิพย
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวจริญญา โพธิ์อุบล
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
1.3 นายสรรชัย วิบูลยชาติ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายมนัส คุณานุศาสตร
ครูโรงเรียนบานไผคอกวัว
ประธานกรรมการ
2.2 นายเอกสิทธิ์ แกวอําไพ
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
กรรมการ
2.3 นางกนกวรินทร ขําเขียว
ครูโรงเรียนบานฉาง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันจัดสวนถาด
นายสุรเชษฐ กลิ่นพยอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ที่ปรึกษา
1. การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลาง
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุรพล บุรผากา
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการ
1.3 นางสาวปทมพร คําดี
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
1.4 นางสาวดวงฤทัย นอยลา
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ
1.5 นางสาวสิริธร กองอินทร
ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายวันเฉลิม พวงสําลี
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวนวลจันทร โพธิ์ชัย
ครูโรงเรียนวัดลานคา
กรรมการ
2.3 นางสาวทองคํา สุขประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานแหลม ที่ปรึกษา
1. การแขงขันแปรรูปอาหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางอนุรี พรหมศร
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
ประธานกรรมการ
1.2 นางบุญเรือน ศรีเกตุนิ่ม
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
กรรมการ
1.3 นางมณฑา รามัญอุดม
ครูโรงเรียนวัดบัวหวั่น
กรรมการ/เลขานุการ
/2.การแขงขัน...

- 27 2. การแขงขันแปรรูปอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวพรกมล ตรีสิริเนตร
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
2.2 นางสาวศิริพร บุญเรือง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
2.3 นางสาววนิสา คงเยือกเย็น
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กิจกรรมการแขงขันทําอาหารน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
1. การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางชนมพิชา ขันธวิธี
ครูโรงเรียนวัดลานคา
1.2 นางสาววจี สมทบ
ครูโรงเรียนวัดเกษตราราม
1.3 นางพรรณี วัณโณ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
1.4 นางสาวสมศรี หงษราชวงษ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
1.5 นางอรวรรณ มวงนา
ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
2. การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางสาวดาวสวรรค พวงสมจิตต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงนอย
2.2 นางสาวบุษราพร จรดล
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
2.3 นางคนึงนิตย โพธิ์ทองนาค
ครูโรงเรียนวัดละมุด
2.4 นางลัดดาวัลย พัดไสว
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
2.5 นางจันทรรัตน คงสมาน
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
กิจกรรมการแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
1. การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
1.2 นางสาวชนาภรณ ใจซื่อ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
1.3 นางปยนุช มีจั่นเพชร
ครูโรงเรียนบานบางเลน
1.4 นางสาวศิริรัตน วงษศรี
ครูโรงเรียนบานตากแดด
1.5 นางมณี ถนอมกลอม
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
2. การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางพิมลพร อมรศิลป
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง
2.2 นางสาวเพ็ญศิริ สิทธิชัยรุงโรจน
ครูโรงเรียนวัดทองไทร
2.3 นางสาวบุญญิสา ชวยชม
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
2.4 นางสวาท เหมรังคะ
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
2.5 นางศิรินทิพย อยูยงค
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 28 กิจกรรมการแขงขันแกะสลักผักและผลไม
1. การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายวิชาญ จารุกาญจน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองไทร ประธานกรรมการ
1.2 นางวรนุช วิลัยรักษ
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
1.3 นางชวนพิศ แววสอน
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
1.4 นางสาวธีราพร เสนีวงศ ณ อยุธยา
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
1.5 นางบํารุง ศรีแกว
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
กิจกรรมการแขงขันการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก
การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1 นายสมชาย สุภาพงษ
ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
ประธานกรรมการ
2 นางสาวอัจฉรา แผนกุล
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
3 นางสาววิภาดา แกวคงคา
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
4 นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุล
ครูโรงเรียนวัดละมุด
กรรมการ
5 นางสาวเกตุสุดา นะดี
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
1. การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นายเจริญ สีนาค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานตากฟา ประธานกรรมการ
1.2 นายพิชิต วงศชนกนันท
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
1.3 นางวชรณัช คงวงศวาน
ครูโรงเรียนบานดงเกตุ
กรรมการ
1.4 นายกฤษฎา ปนทองคํา
ครูโรงเรียนวัดลานตากฟา
กรรมการ
1.5 นายวิบูลย เพื่อนชอบ
ครูโรงเรียนวัดดอนยอ
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นายณรงคศักดิ์ บุญมี
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาววาสนา ตั้นเหลียง
ครูโรงเรียนวัดบัวปากทา
กรรมการ
2.3 นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร
ครูโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
กรรมการ
2.4 นางสาวพนิดา สามเกษร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.5 นางสรวงสุดา นิติพันธ
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 29 กิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายศราวุธ เรืองพงษ
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ประธานกรรมการ
2 นายสมชาย จีนเดีย
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
กรรมการ
3 นางสุดา แยมสรวล
ครูโรงเรียนวัดผาสุการาม
กรรมการ
4 นางสาวประภัสสร บุญศรี
ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายศุภวุฒิ บัวเจริญ
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
ประธานกรรมการ
2 นายประดิษฐ ชาวไรนาค
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
3 นายเมธา มลิทอง
ครูโรงเรียนวัดสัมปทวน
กรรมการ
4 นายสันติ เฉลิมพันธุ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
5 นายประพจน เอี่ยมจินดา
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายชาญวัฒน อยูกําเนิด
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
2 นายสุจินันท บริสุทธิ์
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
3 นายอนุรักษ เหลืองวิไล
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
4 นางสาวสรวงสุดา ชวยทอง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
5 นายเอกชัย รอดบํารุง
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1 นายชวนากร กลั่นบุศย
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
ประธานกรรมการ
2 นายพงษเทพ อูหนู
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
3 นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการ
4 นายจิรวุฒิ อริยวัฒนวงศ
ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก
กรรมการ
5 นายพสุ ไกแกว
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางยุติมา สุทธิทองสกุล
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ ประธานกรรมการ
2 นางสาวกมลรัตน แสนพรหม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
3 นางสาววันวิสา จําปาแพง
ครูโรงเรียนวัดบางพระ
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 30 กิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายไพบูลย วงษปาน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
2 นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
3 นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟตแวร
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟตแวร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางธัญรดี บัวบาน
ครูโรงเรียนวัดลานคา
ประธานกรรมการ
2 นายวรวิทย ตั้นเหลียง
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
กรรมการ
3 นางสาวเบญจมาศ โคตรสมบัติ
ครูโรงเรียนวัดละมุด
กรรมการ
4 นายปยณัฐ ไชยธนพันธุ
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
5 นางสาวสไบ โพธิ์อําพร
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุนยนต)
กิจกรรมการแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน
1. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายภาณุพงษ เสฏฐคณา
ครูโรงเรียนบานไผคอกวัว
ประธานกรรมการ
1.2 นายเอกอมร สกุลวรรณวงศ
ครูโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย กรรมการ
1.3 นางสาวปริศนา อินทรรักษา
ครูโรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันหุนยนตระดับกลาง
1. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายอลงกต เกิดพันธุ
ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ประธานกรรมการ
1.2 นายภูธนะ วงษบุญตรี
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
กรรมการ
1.3 นางสาวกานตชนก สุขนิยม
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันหุนยนตระดับสูง
1. การแขงขันหุนยนตระดับสูง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวมลฤดี เพ็งสงา
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
1.3 นางสาวสาธกา สุขสมัย
ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันหุนยนตผสม
1. การประกวดแขงขันหุนยนตผสม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายเกรียงไกร คุณัชญธาดา
ครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
ประธานกรรมการ
1.2 นายวินิจ ภูพวก
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
1.3 นายปฐมเดช สุขสิริ
ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา
กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 31 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป)
กิจกรรมการแขงขัน "ศิลปสรางสรรค"
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายประภาส จันทโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเพลินวัฒนา ประธานกรรมการ
2 นายจักรพงษ ฟุงขจร
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ
3 นางสาวทรายขวัญ กลาหาญ
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
4 นางปานทิพย เผาไพ
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
กรรมการ
5 นายสุทธิลักษณ สุทธิธรรม
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
6 นางสาวปทมา หอมหวาน
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
7 นางสาวภัครดา สิงหประชา
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
8 นางวราภรณ อินตะปญญา
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
9 นางสาวกรรณิการ จันทรไพร
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี
การแขงขันวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายจักรกฤษ ดอนงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก ประธานกรรมการ
2 นายปราโมทย อิศเรนทร
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
3 นางสาวสุภาภัค เข็มทอง
ครูโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
กรรมการ
4 นางจรูญรัตน เสนาะคํา
ครูโรงเรียนบานคลองบางกระจัน กรรมการ
5 นางสาวขวัญใจ สิงหซื่อ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
กรรมการ
6 นางสาวสายรุง ศรีคํา
ครูโรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
กรรมการ
7 นางสาวอัมพวัน คาขาย
ครูโรงเรียนวัดลานคา
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี
การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางอลิสรา จันทราช
ครูโรงเรียนวัดผาสุการาม
ประธานกรรมการ
2 นางสาวอรอุมา เกตุสวัสดิ์สมคร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
3 นายไพวัลย ระเบียบ
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค
การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายทวีพงศ หลมวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเตย ประธานกรรมการ
2 นายวสวัตติ์ เสรีอัครวัชร
ครูโรงเรียนบานบางเตย
กรรมการ
3 นายวสันต จินดาขัด
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 32 กิจกรรมการสรางสรรคภาพดวยการปะติด
การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางสาวจิราภรณ พงษพัง
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
2 นางสาธกา จอยทองมูล
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
กรรมการ
3 นางสาวพัทยา พงษอภัย
ครูโรงเรียนคลองทางหลวง
กรรมการ
4 นางสาวราตรี ศรีสังวาลย
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
5 นางสาวพลอยรุง ทองทับทิม
ครูโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
กรรมการ
6 นางสาวกัญญาภัทร ตรีโชติ
ครูโรงเรียนวัดดอนยอ
กรรมการ
7 นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้ม
ครูโรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ กรรมการ
8 นางพนาวรรณ แยมประยูร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
9 นางอําไพพร วัยนิพิฐพงษ
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันวาดภาพลายเสน
การแขงขันวาดภาพลายเสน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายเจน เกิดโพชา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหอมเกร็ด ประธานกรรมการ
2 นายคมสัน พรมเสน
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
3 นายณภัทร ศรีทองพนาบูลย
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันประติมากรรม
การแขงขันประติมากรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายพัสพงศ สิงหเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาตลาด ประธานกรรมการ
2 นายวิบูลย สะอาดนัก
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
3 นางสาวกุสาวดี ลาภลมูล
ครูโรงเรียนวัดลานคา
กรรมการ
4 นางสาววิมล สวัสดี
ครูโรงเรียนวัดเกษตราราม
กรรมการ
5 นางอุษา ทองจันทร
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
6 นายณัฐวุฒิ พุมถาวร
ครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข
กรรมการ
7 วาที่รอยตรีนิดา อินตัน
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
8 นายนภดล เชื้อวงษ
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 33 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรมการแขงขันเดี่ยวดนตรีไทย และขับรอง
การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ซอดวง เดี่ยวซออู เดี่ยวจะเข เดี่ยวขิม 7 หยอง
เดี่ยวขลุยเพียงออ และขับรองเพลงไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายเสรี สุขถาวร
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด ประธานกรรมการ
2 นายสุดใจ เรืองราย
ครูโรงเรียนวัดสาลวัน
กรรมการ
3 นายขจรยศ กลิ่นอุบล
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ
4 นางสาวธนธมล คุมสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
5 นายดุสิต บุญคุม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
6 นางยุพินรัตน กุลภา
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
7 นางรุงนภา คาดการณไกล
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ
8 นายรัตนโชติ ศรีแปลก
ครูโรงเรียนบานเพลินวัฒนา
กรรมการ
9 นายอานนท ขุนอังดี
ครูโรงเรียนวัดไทร
กรรมการ
10 นายกิตติคุณ รัตนเดชกําจาย
ครูโรงเรียนคลองทางหลวง
กรรมการ
11 นางระเบียบ อินทร
ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
กรรมการ
12 นายสมบูรณ เฟองบริบูรณ
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
13 นายทวีวุฒิ จันทรมณี
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
14 นายเกรียงศักดิ์ หอมพญา
ครูโรงเรียนวัดลําพญา
กรรมการ
15 นายสมหมาย ตรงดี
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
16 นายยงยุทธ กลิ่นถือศีล
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีไทย และกิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุง
การแขงขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม วงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู
วงอังกะลุง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
และการประกวดวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก และประเภททีม ข ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1 นายวชิรวิทย นิติพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพาดหมอน ประธานกรรมการ
2 นายธาดาพันธุ สุขพิทักษ
ครูโรงเรียนบานคลองใหม
กรรมการ
3 นายมนัส เอียงสมบูรณ
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ
4 นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ
5 นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ําแกว
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
6 นายสุริยาวุต จันโพพันธ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 34 กิจกรรมการแขงขันวงดนตรีสตริง
การแขงขันวงดนตรีสตริง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายสกนธ วงศสุกฤต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิง
2 นายปราโมทย หลีคา
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
3 นางสาวอังคณา ฤกษฉาย
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย - หญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายวิเชียร เถาวมูล
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ประธานกรรมการ
2 นางศรีเมือง ปลอดออน
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
3 นายประรินทร ครองระวะ
ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
กรรมการ
4 นาวสาวอังคณา ฤกษฉาย
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
5 นางชูศรี นพรัตน
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย - หญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
ประธานกรรมการ
2 นางณิณฑฬฎีกาณฒ กํามาทอง
ครูโรงเรียนบานดงเกตุ
กรรมการ
3 นางพรรณี สังขพญา
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
กรรมการ
4 นางสาวปุญญิศา อักษร
ครูโรงเรียนวัดทาตําหนัก
กรรมการ
5 นายภูมิพัฒน วงศปทมทอง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงสากล
การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย - หญิง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายอรรณพ พรหมเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสาลวัน
ประธานกรรมการ
2 นายวิรัช บัวบาน
ครูโรงเรียนวัดไผหูชาง
กรรมการ
3 นางสาวชองเกลา เมาลานนท
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
4 นายภาณุเดช สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
5 นางสาวดนยพัชร บุญญาธิ
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย - หญิง
1 นายนันทณัฏฐ ณัทธนาญาณอรท
2 นางสุภาภรณ สุวาท
3 นางสาวมยุรี แกวมณี
4 นางสาวสุวรรณา ชูชัย
5 นายเอกภัท เจริญสมัย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบานไผหลวง
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 35 กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) และ
กิจกรรมการแขงขันการประกวดขับขานประสานเสียง
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) และการแขงขันการประกวดขับขานประสานเสียง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโยง ประธานกรรมการ
2 นายอนวัตร พวงสมบัติ
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
กรรมการ
3 นายอรรถพันธ ชูอรุณ
ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ
กรรมการ
4 รอยตรีนิตินันท ธนธรณนรรัตน
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระนาฏศิลป)
กิจกรรมการแขงขันรําวงมาตรฐาน และการแขงขันระบํามาตรฐาน
การแขงขันรําวงมาตรฐาน และการแขงขันระบํามาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางสาวอลีนา แกนจันทร
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
2 นางพรทิพย ชัยสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
กรรมการ
3 นางกิรณา สุวะยะ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
4 นางสาวสุดา ธุวภัทร
ครูโรงเรียนวัดโคกเขมา
กรรมการ
5 นางสาวศจี เฟองบริบูรณ
ครูโรงเรียนวัดทุงนอย
กรรมการ
6 นางอัญุมา อินทรวิมล
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ
7 นางผิวนวล ชัยพันธ
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ และการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ และการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นางสาววราลักษณ เรืองจันทร
ครูโรงเรียนวัดทาขาม
ประธานกรรมการ
2 นางสาวศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒนกุล
ครูโรงเรียนบานหวยกรด
กรรมการ
3 นางสาวไอลดา แถวโพธิ์
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
4 นางมยุรี บุญคุม
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
5 นางวิชญาพร กล่ําอยูสุข
ครูโรงเรียนบานกระทุมลม
กรรมการ
6 นางสาวสาวิตรี ศรีอนันต
ครูโรงเรียนวัดนอย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันการแสดงตลก
การแขงขันการแสดงตลก และการแขงขันมายากล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1 นายภูชิต พฤกษาพัฒนา
ครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ
ประธานกรรมการ
2 นายสิทธิพงษ อํายะศิริ
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
กรรมการ
3 นายณัฐวุฒิ พิมล
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ/เลขานุการ
/คณะกรรมการ...

- 36 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นายเฉลิมพล พุมกุมาร
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
ประธานกรรมการ
1.2 นายวิบูลย ธรรมโกศล
ครูโรงเรียนบานบางเตย
กรรมการ
1.3 นายกิตติศักดิ์ แกวสวาง
ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
กรรมการ
1.4 นายสุรเชษฐ ปารีพันธ
ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรรมการ
1.5 นางสาวจุรียา พริ้งรักษา
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน
กรรมการ/เลขานุการ
2. การใชเข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
2.1 นายวิชัย แสงเพชร
ครูโรงเรียนวัดไรขิง
ประธานกรรมการ
2.2 นายปรวิทย หนูคง
ครูโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
กรรมการ
2.3 นางปรานี พรฤกษเวียงพิง
ครูโรงเรียนบานหวยพลู
กรรมการ
2.4 นางปทุม โยธาจันทร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.5 นายชํานาญ กัญหา
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การจัดการคายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3.1 นายสุรินทร ปนกุมภีร
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ประธานกรรมการ
3.2 นายมานพ พูลสําราญ
ครูโรงเรียนวัดทาพูด
กรรมการ
3.3 นายภูริ อยูวัตร
ครูโรงเรียนวัดประชานาถ
กรรมการ
3.4 นายชุมพล รัตนพรมงคล
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล
กรรมการ
3.5 นางสาววัชรี พุมศรีพักตร
ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมสภานักเรียน
1. กิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
1.1 นายไพรัช ปรีสําเนียง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกาะแรต ประธานกรรมการ
1.2 นายสมบัติ ประสพสุข
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
1.3 นายทองพูล สุทาวัน
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
1.4 นางสาวประกายดาว คําปอม
ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย
กรรมการ
1.5 นางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยง
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
กรรมการ/เลขานุการ
2. กิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.1 นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษพร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางปลา ประธานกรรมการ
2.2 นางเพลินพิณ จันทรออน
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
2.3 นายธัญวิทย พลายงาม
ครูโรงเรียนบานบางเลน
กรรมการ
2.4 นางสาวจุฑามาศ ชูนามชัย
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
กรรมการ
2.5 นางวิไลลักษณ ธนวรกุลวงศ
ครูโรงเรียนวัดบางชางใต
กรรมการ/เลขานุการ
/กิจกรรม...

- 37 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1 นายอภินันทน พุมรินทร
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ ชอยประเสริฐ
ครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
กรรมการ
3 นางนิรมล แสงประทุม
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก
1. การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสาวระเบียบ ชาญชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวพรทิพย มูลทองชุน
ครูโรงเรียนวัดเกาะแรต
กรรมการ
1.3 นายธนภัทร เปาจัตุรัส
ครูโรงเรียนบานคลองบางกระจัน กรรมการ
1.4 นางสาวน้ําฝน พรประสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดตุกตา
กรรมการ
1.5 นางสุรินทร ชีชาง
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2.1 นางเพ็ญประภา พูพะเนียด
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ประธานกรรมการ
2.2 นางเอื้อมเดือน เวิดสูงเนิน
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการ
2.3 นางสาวจิราพร พรมบุตร
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
2.4 นายศิริ อินทรวิมล
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมการแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน
1. การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.1 นางสุกัญญา มณีโชติ
ครูโรงเรียนบานบางเลน
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุภารัตน ยั่งยืน
ครูโรงเรียนวัดบางปลา
กรรมการ
1.3 นางนุชนาฏ พาสนไกรศร
ครูโรงเรียนวัดลานคา
กรรมการ
1.4 นางสุพัตรา สะสมทรัพย
ครูโรงเรียนวัดกลางบางแกว
กรรมการ
1.5 นางสาวนันทพร ขาวใจผอง
ครูโรงเรียนวัดวังน้ําขาว
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.1 นางวิริยา ยุวภัทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปรง ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวษิริมิดต บางเขม็ด
ครูโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบฯ กรรมการ
1.3 นางสาวนฤมล แซเฮง
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
กรรมการ
1.4 นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กรรมการ
1.5 นางสดใส ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย
กรรมการ/เลขานุการ
/มีหนาที.่ ..
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