ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 10
..............................................................................................................
ด๎วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรี ยนได๎แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการแสดงบนเวที การประกวดแขํงขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ นาเสนอผลงาน นักเรียน
เพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางด๎าน
วิชาการ และมีศักยภาพในด๎ าน ศิลปะ การแสดง การประดิษฐ์คิดค๎นสิ่งตํางๆ อันเป็นการเตรียมความ
พร๎อมให๎กับเด็ก และเยาวชนอันเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะ
การดารงชีวติ ในสังคมอยํางมีความสุข
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึ งได๎กาหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ครัง้ ที่ 10 โดยมีกาหนดการจัดแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการของนักเรียน และแสดงผลงานนักเรียน ระหวํางวันที่ 15 – 20 กันยายน 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคทุํงสง และสนามแขํงขันในอาเภอทุํงสง
เพื่อให๎ก ารด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย น เปิดโลกทัศน์ทางการศึก ษา สพป.นศ.2
ครั้งที่ 10 เป็นไปด๎ว ยความเรีย บร๎อย สาเร็จตามวัตถุ ป ระสงค์ จึงประกาศแตํงตั้งคณะอนุก รรมการ
ดาเนินงานแขํงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2
ครั้งที่ 10 ดังนี้
1. กลุ่มกิจกรรมภาษาไทย
1.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายสุธี พิทักษ์วงศ์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านคลองขุด
ประธานกรรมการ
2) นางขวัญตา พรหมเพศ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
3) นางอัจฉราพร จริตงาม
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
4) นางจิตราภรณ์ เสริมแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
5) นางสาวอรุณีรัตนพันธุ์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
6) นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
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7) นางจารี พรหมทอง
8) นางอลิศรา พรหมเพศ
9) นางอนงค์นาฎ คงบ๎านควน
10)นางพัชรี มะโน
11)นายเอกชัย ชูเวทย์
12)นายอาพล แก๎วสวําง
13)นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์
14)นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม

ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
พนักงานงานบริการโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
ครูธุรการโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการและเลขานุการ

1.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมภาษาไทย มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณา
แตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการ
แขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นางเรวดี พลายชุม
ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
3) นายณรงค์ศักดิ์ กาเนิดทอง ครูโรงเรียนวัดกะเปียด
กรรมการ
4) นางเทพี อมรวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
5) นางพุทธชาติ ทวี
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
1.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม อํานออกเสียง และจับใจความสาคัญ ระดับชั้น ป.1 – 3
1) นางพัชรี อนุมาศ
ครูโรงเรียนสหกรณ์นคิ มกสิกรรมทุํงสง ประธานกรรมการ
2) นางอรุโณทัย ทั่วจบ
ครูโรงเรียนวัดควนส๎าน
กรรมการ
3) นางวนิดา เพ็งสกุล
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
4) นางศิริรัตน์ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางอธิดา เนาวพันธ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการและเลขานุการ
1.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมอํานออกเสียง และจับใจความสาคัญ ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายประสงค์ จริตงาม
ครูโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
ประธานกรรมการ
2) นางนงฤดี คานันต์
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
3) นางสาวเสาวภา เมืองไทย
ครูโรงเรียนเสริมปัญญา
กรรมการ
4) นายโชคดี แซํภูํ
ครูโรงเรียนบ๎านไทรงาม
กรรมการ
5) นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
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1.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม อํานเอาเรื่อง (อํานในใจ) ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายธวัชชัย อินทชาติ
ครูโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ประธานกรรมการ
2) นางอลิตา สมสังข์
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุํงสง
กรรมการ
3) นางพิณ เต็งมีศรี
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการ
4) นางนิรมล โนนเสนา
ครูโรงเรียนวัดทุํงควายพัฒนศึกษา
กรรมการ
5) นางนิรนุช ภาราสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการและเลขานุการ
1.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมเขียนเรียงความ และคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1 - 3
1) นางศิริวรรณ ชนูดหอม
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
ประธานกรรมการ
2) นางประชุมพร กาจรฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นางนิตยา มณีฉาย
ครูโรงเรียน ตชด.บ๎านยูงงาม
กรรมการ
4) นางรักบุญ สวัสดี
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
5) นางลาวรรณ แก๎วมณี
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
1.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม เขียนเรียงความ และคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
ประธานกรรมการ
2) นางนัยนันท์ ชุมบัวจันทร์
ครูโรงเรียนบ๎านทุํงกรวด
กรรมการ
3) นางสุดารัตน์ สารักษ์
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
4) นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
กรรมการและเลขานุการ
1.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมเขียนเรียงความ และคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1 – 3
1) นางวิลาศ ทองดี
ครูโรงเรียนวัดควนสระบัว
ประธานกรรมการ
2) นางประภัสสร เครือศรี
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
กรรมการ
3) นางสุวณีย์ เทพี
ครูโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
4) นายสารวม นามสนธิ์
ครูโรงเรียนบ๎านกุยเหนือ
กรรมการ
5) นางสมมาท กิจธารา
ครูโรงเรียนวัดกะโสม
กรรมการและเลขานุการ
1.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมทํองอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 - 3
1) นางยบ บุญครบ
ครูโรงเรียนบ๎านไสเตาอ๎อย
ประธานกรรมการ
2) นางปราณี หวังดี
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
กรรมการ
3) นางสาวจิราวรรณ ทองสิน ครูโรงเรียนเสริมปัญญา
กรรมการ
4) นายณรงค์
หนูเดช
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางศุภวรรณ ล๎อมประเสริฐกุลครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์
กรรมการ
6) นางฉวีวรรณ อาศัยญาติ
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการและเลขานุการ
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1.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ทํองอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นางประทิพย์ คาแก๎ว
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวขวัญใจ เพชรล๎วน
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
กรรมการ
3) นางฉวีวรรณ อาศัยญาติ
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
4) นายทวี ชูศรี
ครูโรงเรียนรัตนศึกษา
กรรมการ
5) นางสาอางค์ ชัยวิชติ ร
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
กรรมการและเลขานุการ
1.11 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ทํองอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – 3
1) นางสาวจาเนียร หุพาทิพย์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกิตติมา มณีโชติ
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นางสาวสยมพร วงศ์เสน
ครูโรงเรียนไพบูลย์วิทยา
กรรมการ
4) นางโชคดี จันทร์ทิพย์
ครูโรงเรียนบ๎านนาพา
กรรมการและเลขานุการ
1.12 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม พาทีสร๎างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นางเบญจภรณ์ ทองสม
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
ประธานกรรมการ
2) นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนากุล ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
3) นางสงวน รอดรักษ์
ครูโรงเรียนวัดเกาะสระ
กรรมการ
4) นางสาวพัชรินทร์ ทองมาก ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางจินตนา ตารมย์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการและเลขานุการ
1.13 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม แตํงบทร๎อยกรอง กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ป.4– 6
1) นางรัตนา คงตุก
ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวผํองศรี ประสารทอง ครูโรงเรียนมนต์หทัย
กรรมการ
๓) นางวลีรัตน์ ชาติไอยรานนท์ ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการ
3) นางสาวศรีประภา ศรีแก๎วกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการและเลขานุการ
1.14 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมแตํงบทร๎อยกรอง กลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.1– 3
1) วําที่ ร.ต.ปรีดี สมสังข์
ครูโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุํงสง
ประธานกรรมการ
2) นางมนฤดี คงแก๎ว
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการ
3) นายเวเนยพจน์ สุทิน
ครูโรงเรียนบ๎านปากน้า
กรรมการ
4) นางพรรณี ทองคงใหมํ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
5) นางนิรภัย สายหยุด
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านปากเสียว
กรรมการและเลขานุการ
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2. กลุ่มกิจกรรมคณิตศาสตร์
2.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านบนควน
ประธานกรรมการ
2) นางมาลี รํมเย็น
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
3) นางอาญา ปลอดทอง
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
4) นางอัศนียา สุคนธ์สุนทร
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
5) นางสาวสุมาลี ตันติธนพร
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
6) นางรักบุญ สวัสดี
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการและเลขานุการ
7) นางอรอุมา รัตญา
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ
2.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมคณิตศาสตร์ มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณา
แตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการ
แขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายวิจัย ไกรสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายสัญชัย พูลสุข
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง กรรมการ
3) นายมลชัย สังศรีอินทร์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านโคกยาง
กรรมการ
4) นางเจรียงพร เขียวน๎อย
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านโคกวัด
กรรมการ
๕) นางสาวตาวัน รักชุมพล
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านคลองโอม กรรมการ
๖) นายโอษฐ์ นพรัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
๗) นางศิรกิ าญจน์ ศรีรุํงเรือง ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ
2.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1 - 3
1) นางเพ็ญศรี สุวรรณประเสริฐ ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกานดา มากใหมํ
ครูโรงเรียนไพบูลย์วิทยา
กรรมการ
3) นางชไมพร ยืนเพชร
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นางขนิษฐา ยะโส
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
5) นางณัฐวดี ขอบขา
ครูโรงเรียนบ๎านนาเกิดผล
กรรมการ
6) นางยินดี ธรฤทธิ์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองจัง
กรรมการและเลขานุการ
2.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4 - 6
1) นายกุลดิษฐ์ รัตนสุคนธ์
ครูโรงเรียนสหมิตรบารุง
ประธานกรรมการ
2) นางสวารี ช๎างกลาง
ครูโรงเรียนบ๎านควนลาภู
กรรมการ
3) นางชวิศา พรหมขวัญ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองกุย
กรรมการ
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4) นางทัศนีย์ สิขวิ ัฒน์

ครูโรงเรียนบ๎านนาเส

กรรมการและเลขานุการ

2.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
1)นางศรีจติ รา ชูแก๎ว
ครูโรงเรียนวัดเขากลาย
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิวิณทร ลาดับพังค์ ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
3) นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสี่แยก
กรรมการ
4) นางเพ็ญศรี สมพรหม
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
5) นางชนิดา สงจันทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการและเลขานุการ
2.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1
ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายกิตติศักดิ์ ดาครุฑ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองงา
ประธานกรรมการ
2) นางปรารมย์ เจริญพงศ์
ครูโรงเรียนวัดทุํงส๎าน
กรรมการ
3) นางอรอุษา สุวรรณทอง
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
4) นางบุญเจือ สายทอง
ครูโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง
กรรมการ
5) นางวิลาวัลย์ โพชากร
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
6) นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก๎ว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการและเลขานุการ
2.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1
ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์
ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยกลาง
ประธานกรรมการ
2) นายเจริญ รักษาวงศ์
ครูโรงเรียนบ๎านโคกมะขาม
กรรมการ
3) นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร
ครูโรงเรียนมหาราช 3
กรรมการ
4) นางสวํางจิต รัตนบุรี
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะยวน
กรรมการ
5) นายศุภชัย อาญา
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
6) นางชามะนาด คงทน
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการและเลขานุการ
2.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒
ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายกิตติศักดิ์ ดาครุฑ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองงา
ประธานกรรมการ
2) นางปรารมย์ เจริญพงศ์
ครูโรงเรียนวัดทุํงส๎าน
กรรมการ
3) นางอรอุษา สุวรรณทอง
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
4) นางบุญเจือ สายทอง
ครูโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง
กรรมการ
5) นางวิลาวัลย์ โพชากร
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
6) นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก๎ว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการและเลขานุการ

7

2.๙ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒
ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์
ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยกลาง
ประธานกรรมการ
2) นายเจริญ รักษาวงศ์
ครูโรงเรียนบ๎านโคกมะขาม
กรรมการ
3) นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร
ครูโรงเรียนมหาราช 3
กรรมการ
4) นางสวํางจิต รัตนบุรี
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะยวน
กรรมการ
5) นายศุภชัย อาญา
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
6) นางชามะนาด คงทน
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการและเลขานุการ
2.๑๐ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎
โปรแกรมGSP ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นางทิพย์วัลย์ วันนุบล
ครูโรงเรียนวัดเสม็ดจวน
ประธานกรรมการ
2) นางเสาวลักษณ์ ทิพย์ดี
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการ
3) นางจาเนียร ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองทํอม
กรรมการ
4) นายปองภพ บ๎างวรกุล
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
กรรมการ
5) นางนิศารัตน์ จะรา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการและเลขานุการ
2.๑๑ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช๎โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายวีระพันธ์ ระวังวงค์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
ประธานกรรมการ
2) นางศุทธิมา ทองยอด
ครูโรงเรียนบ๎านน้าตก
กรรมการ
3) นายพีรทัต พรหมทอง
ครูโรงเรียนบ๎านสระนางมโนราห์
กรรมการ
4) นางธัญญาพร ผุดผาด
ครูโรงเรียนบ๎านวังวัว
กรรมการและเลขานุการ
2.1๒ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันคิดเลขเร็ว
1) นางพัชรา บัณฑิตพิสุทธ์
ครูโรงเรียนบ๎านจาปา
2) นางปิยธิดา กาลาสี
ครูโรงเรียนบ๎านปากน้า
3) นางสาวจามร มีภพ
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
4) นางเรณู แก๎วกายาน
ครูโรงเรียนบ๎านนาทํอม
5) นางสุภาทิตย์ วรรณเริก
ครูโรงเรียนวัดจันดี
6) นางสาวณัฐธิดา ชาญปราณีต ครูโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ

ระดับชั้น ป.1 - 3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.1๓ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นางอนุ จิตรัตน์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวณัฐธิดา ชาญปราณีต ครูโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ
กรรมการ
3) นางถนอมศรี บางโรย
ครูโรงเรียนบ๎านโคกยาง
กรรมการ
4) นางอัจฉราพร จริตงาม
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
5) นางวรรณี อินทร์ชัย
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการและเลขานุการ
2.1๔ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันคิดเลขเร็ว
1) นางอชิดา เนาวพันธ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
2) นางรสสุคนธ์ โทบุรี
ครูโรงเรียนบ๎านนาพา
3) นายเดํนชัย บารุงศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
4) นางกัญญา พรสัจจา
ครูโรงเรียนบ๎านวังหีบ
5) นางวันเพ็ญ มัชฌิมวงศ์
ครูโรงเรียนวัดสวนขัน
6) นางวัฒนา วุฒิวรนันท์
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน

ระดับชั้น ม.1 - 3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. กลุ่มกิจกรรมวิทยาศาสตร์
3.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายสุธี พิทักษ์วงศ์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านคลองขุด
ประธานกรรมการ
2) นางขวัญตา พรหมเพศ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
3) นางอัจฉราพร จริตงาม
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
4) นางจิตราภรณ์ เสริมแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
5) นางสาวอรุณี รัตนพันธุ์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
6) นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
7) นางจารี พรหมทอง
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
8) นางอลิศรา พรหมเพศ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
9) นางอนงค์นาฎ คงบ๎านควน ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
10)นางพัชรี มะโน
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
11)นายเอกชัย ชูเวทย์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
12)นายอาพล แก๎วสวําง
พนักงานบริการโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
13)นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ครูธุรการโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการ
14)นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
กรรมการและเลขานุการ
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3.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณา
แตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการ
แขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายจารัส สุขเล็ก
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายสมหมาย สุดถนอม
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
3) นายไพรัตน์ อิ้ววังโส
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
4) นางสาวญานิศา สังข์ชุม
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
5) นายปรีชา ศันสนียกุล
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
6) นางสาวทิพย์รัตน์ กุลสุข
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ
3.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายไสว แสงวิเชียร
ครูโรงเรียนบ๎านควนอวดพัน
ประธานกรรมการ
2) นางวัลภา อินทร์นุพัฒน์
ครูโรงเรียนเสริมปัญญา
กรรมการ
3) นางศุภวรรณ นาควงศ์
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
4) นางสาวอรอุมา หงส์ทอง
ครูโรงเรียนบ๎านวังหิน
กรรมการ
5) นายสมมุํง อินทร์จงจิตร
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการและเลขานุการ
3.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายโสภณ สินไชย
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะขวัญ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปิยวรรณ ชนะราวี
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นางปรีดา นวลจันทร์
ครูโรงเรียนบ๎านพูน
กรรมการ
4) นางสาวนันทวิภา บุญเมือง ครูโรงเรียนบ๎านกํองาม
กรรมการ
5) นายพรชัย กันตังกุล
ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการและเลขานุการ
3.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นางนุชรี สวนกูล
ครูโรงเรียนบ๎านวังยาว
ประธานกรรมการ
2) นางทัศนี มาตา
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
3) นายวิรัตน์ ศรีแก๎ว ณ วรรณ ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
กรรมการ
4) นายณัฏฐพีรพล มีบุญมาก ครูโรงเรียนราชเวชพิศาล
กรรมการ
5) นางปาจรีย์ สุวรรณคีรี
ครูโรงเรียน ตชด.ชํางกลปทุมวันฯ
กรรมการและเลขานุการ
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3.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นางเพ็ญศรี ภารสงัด
ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ประธานกรรมการ
2) นายมนูญ เดวาหมัด
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
3) นางจารุณี จันทร์มงคล
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
4) นางสาวอุษา เพชราช
ครูโรงเรียนบ๎านกันละ
กรรมการ
5) นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดกะเปียด
กรรมการและเลขานุการ
3.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นางอาจินต์ ประมวลศิลป์
ครูโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพรรษา ธนาวุฒิ
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
กรรมการ
3) นางจุรีย์ มุสกิ ะวงศ์
ครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
กรรมการ
4) นางรัตยา สงอุปการ
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
กรรมการ
5) นางมีนา หัตถการ
ครูโรงเรียนบ๎านโคกหาด
กรรมการและเลขานุการ

3.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นางเป็นศิริ อุบล
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
ประธานกรรมการ
2) นางกนกวรรณ ศรีคาจักร
ครูโรงเรียนวัดทุํงควายพัฒนศึกษา
กรรมการ
3) นายศักดา กะแหมะเตบ
ครูโรงเรียนบ๎านนาพา
กรรมการ
4) นางแพรวพรรณ เบญจกุล
ครูโรงเรียนวัดกะเปียด
กรรมการ
5) นางสาวพรรณทิพา จันทร์ทัง ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
3.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scienec
Show) ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายมีศักดิ์ จงจิตร
ครูโรงเรียนบ๎านสวนอาย
ประธานกรรมการ
2) นายพฤทธิ์ วิวรรณ
ครูโรงเรียนบ๎านหนองใหญํ
กรรมการ
3) นางภิจติพร พรหมขวัญ
ครูโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ
กรรมการ
4) นายสันติ ราชมณี
ครูโรงเรียนบ๎านไทรงาม
กรรมการ
5) นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง ครูโรงเรียนบ๎านวังธน
กรรมการและเลขานุการ
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3.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scienec
Show) ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นางอัจฉราณี ทองตาภรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
ประธานกรรมการ
2) นางเพ็ญพนา รักษาแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยกลาง
กรรมการ
3) นายณัฐกร ทองใหมํ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
4) นางสาวพวงรัตน์ เพชรา
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
กรรมการ
5) นางรัตนา ธรรมศิริ
ครูโรงเรียนบ๎านสระนางมโนราห์
กรรมการและเลขานุการ
3.11 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - 6
1) นางสาวพฤษมาศ บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านปากเสียว
ประธานกรรมการ
2) นางฤทธิยา เดชาสิทธิ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการ
3) นางขวัญใจ วงศ์ศลิ ป์
ครูโรงเรียนวัดหลักช๎าง
กรรมการ
4) นางพรธิภา หอมชื่น
ครูโรงเรียนวัดขนาน
กรรมการ
5) นางสาวนงรัตน์ เพชรด๎วง
ครูโรงเรียนบ๎านไสใหญํ
กรรมการและเลขานุการ
3.12 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นางกาญจนา อินทอง
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางปิยมาศ เดโช
ครูโรงเรียนวัดนางเอื้อย
กรรมการ
3) นายสมนึก ศิลปวิศาล
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
4) นางวิภา เดชนุํน
ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ
กรรมการ
5) นางสาวอุษา เพชรราช
ครูโรงเรียนบ๎านกันละ
กรรมการ
6) นางพรทิพย์ จิตแจํม
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการและเลขานุการ
3.13 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเครื่องรํอนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.
1-3
1) นายบุญเจริญ ชูชํวย
ครูโรงเรียนวังรีบุญเลิศ
ประธานกรรมการ
2) นางนฤมล แสงแก๎วสุข
ครูโรงเรียนวัดศิลาราย
กรรมการ
3) นางสาวอัญชลี ศิริ
ครูโรงเรียนเจริญมิตร
กรรมการ
4) นายรัฐกิตติ์ ริยาพันธ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางสาวบังออน เพชรเอียด ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการและเลขานุการ
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3.14คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเครื่องรํอน ประเภทรํอนไกล ระดับชั้น ป.4 –
6
1) นายเชาวลิต แดงงาม
ครูโรงเรียนวัดควนชม
ประธานกรรมการ
2) นายจิรันต์ นรินทร์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นายนภดล นวลดา
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
กรรมการ
5) นายสิทธิชัย ดาววิจติ ร
ครูโรงเรียนบ๎านเขาวง
กรรมการ
4) นายประเสริฐ เนียมแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านวังยวน
กรรมการและเลขานุการ
3.15 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเครื่องรํอน ประเภทรํอนนาน ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายนิยม จันทรบูรณ์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองทํอม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปริชดา เพียรดี
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
3) นายธีรสิทธิ์ ราชสงคราม
ครูโรงเรียนวัดวังหิน
กรรมการ
4) นางพัชรี วงศ์เมฆ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสาโรง
กรรมการ
5) นางมานิตา เชาว์ชํางเหล็ก ครูโรงเรียนบ๎านวังยวน
กรรมการและเลขานุการ
3.16 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล๎อบินขึน้ จากพืน้ ) ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายเข็บ
บุญวรรณ
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางกาญจนา คงกาไร
ครูโรงเรียนบ๎านพูน
กรรมการ
3) นางเพ็ญนภา ไชยศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านกะทูนเหนือ
กรรมการ
4) นายสมเกียรติ ชูมณี
ครูโรงเรียนบ๎านปลายคลองเพรง
กรรมการ
5) นายวิมล จิว้ ฮวด
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38
กรรมการและเลขานุการ
3.17 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปลํอยด๎วยมือ) ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายเข็บ
บุญวรรณ
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางกาญจนา คงกาไร
ครูโรงเรียนบ๎านพูน
กรรมการ
3) นางเพ็ญนภา ไชยศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านกะทูนเหนือ
กรรมการ
4) นายสมเกียรติ ชูมณี
ครูโรงเรียนบ๎านปลายคลองเพรง
กรรมการ
5) นายวิมล จิ้วฮวด
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38
กรรมการและเลขานุการ
4. กลุ่มกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
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สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายวิทยา หอมเกตุ
2) นางวรัญญา แสงอักษร
3) นางพวงเพ็ญ บุญชู
4) นางนิภา จุลนวล
5) นางสาวพัชรี ใจกระจําง
6) นางเครือวัลย์ แพะปลอด
7) นายสุภาพ ชนะชัย

ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดก๎างปลา
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน๎าที่
วางแผน พิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการ
แขํงขัน ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคล
ดังตํอไปนี้
1) นายอุทัย กาญจนศักดิ์
ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายสุชาติ หนูกลับ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการ
3) นางสายพิน เพชรศรีเงิน
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการ
4) นางอวยพร หมวดชนะ
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางจงจิต บํอน๎อย
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะขวัญ
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม เพลงคุณธรรม ทุกระดับชั้น
1) นางสาววรรณะ ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านปากเสียว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวขนิษฐา ทองดี
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
กรรมการ
3) นางวนิดา ดีทองแก๎ว
ครูโรงเรียนฉวาง
กรรมการ
4) นางอนงค์ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนวัดถ้าใหญํ
กรรมการ
5) นางแพรวพรรณ เบญจกุล
ครูโรงเรียนวัดกะเปียด
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ทุกระดับชั้น
1) นางจานัญ จันทร์สวําง
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ ทองดี
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
3) นางจิรภา อัยราคม
ครูโรงเรียนบ๎านนาตาเสา
กรรมการ
4) นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดคงคาเลียบ
กรรมการ
5) นางมุกดา พลเกษตร
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการและเลขานุการ
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4.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1 – 6 และ ม.1 - 3
1) นางศุวกัญญารัตน์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
ประธานกรรมการ
2) นางชนิตา เปรมสถิต
ครูโรงเรียนบ๎านไสส๎าน
กรรมการ
3) นางภัทรภรณ์ สุธา
ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
กรรมการ
4) นางพัฒนี ขาเจริญ
ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
กรรมการ
5) นางปิยนารถ ชนาชน
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 –ม.3
1) นางเบญจรัตน์ เจริญรูป
ครูโรงเรียนบ๎านนาทํอม
ประธานกรรมการ
2) นางนิตยาพร จุติกุล
ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยกลาง
กรรมการ
3) นางปัจศิริ ศรีสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ๎านวังยวน
กรรมการ
4) นางมิถยา พิทักษ์วงศ์
ครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
กรรมการ
5) นายพรเทพ พงษ์จนี
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ละครประวัติศาสตร์
1) นางนิตยา ฤทธิชัย
ครูโรงเรียนบ๎านบํอมอง
2) นางอลิศรา พรหมเพศ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
3) นางสาวอารมณ์ หนูแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง
4) นางสาวโสภา แสงระวี
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
5) นางสาววิไลวรรณ ชุมศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา

ระดับชั้น ป.1 –ม.3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม เลํานิทานคุณธรรม
1) นายจารัส รัตนบุรี
ครูโรงเรียนราชเวชพิศาล
2) นางเพ็ชรา ณ นคร
ครูโรงเรียนวัดจันดี
3) นายพรเทพ พงษ์จนี
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
4) นายวัฒนา ทองเนื้อห๎า
ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลิง
5) นางสาคร สวัสดิพันธ์
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม

ทุกระดับชั้น
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม มารยาทไทย ทุกระดับชั้น
1) นายธันวา ณ นคร
ครูโรงเรียนวัดควนส๎าน
ประธานกรรมการ
2) นางปราณี พฤกษ์สุวัฒน์
ครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
กรรมการ
3) นางกุลนที ทองจันทร์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นางสมพร ศิรเิ พชร
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการ
๕) นางกาญจนา แสงศรี
วัฒนธรรมอาเภอฉวาง
กรรมการ
๖) นางสุภรี เขียวบรรจง
วัฒนธรรมอาเภอบางขัน
กรรมการ
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๗) นางวนิดา สุชาติพงศ์
๘) นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณ

ครูโรงเรียนเทศบาลบ๎านนาเหนือ
ครูโรงเรียนวัดทํายาง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม สวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.1 –ม.3
1) นางสาวชัชณีญา ชูสํงแสง
ครูโรงเรียนวัดควนสระบัว
ประธานกรรมการ
2) นางมยุรา พุทธยอด
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการ
3) นางสมศรี ปรีชา
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นางอัมพร แสงจันทร์
ครูโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
กรรมการ
5) นางพรรณทิพย์ พรหมดนตรี ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการและเลขานุการ
5. กลุ่มกิจกรรมสุขศึกษา และพลศึกษา
5.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านบนควน
ประธานกรรมการ
2) นางมาลี รํมเย็น
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
3) นางรัษฏา ทัพสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
4) นางอัศนียา สุคนธ์สุนทร
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
5) นางสาวสุมาลี ตันติธนพร
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
6) นางรักษ์บุญ สวัสดี
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการและเลขานุการ
7) นางอรอุมา รํมเย็น
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ
5.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมสุขศึกษา และพลศึกษา มีหน๎าที่ วางแผน
พิจารณาแตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน
ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายถาวร ปลอดชูแก๎ว
ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายทวีพงษ์ ขาวล๎วน
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสี่แยก
กรรมการ
3)นายชัยทัศน์ เกือ้ กิ้ม
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
4)นางราตรี แก๎วพวง
ครูโรงเรียนสหกรณ์นคิ มกสิกรรมทุํงสง กรรมการ
5) นายนิพนธ์ ไทยกลาง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
5.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม แอโรบิก ระดับชั้น ป.1 - 6
1)นายสมพร คีรีเดช
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางนัยน์ปพร พวงเงิน
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
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3) วําที่ ร.ต.ฑิฆัมพร สุวรรณประเสริฐ
ครูอัตราจ๎างโรงเรียนบ๎านบางตะเภา กรรมการ
4) นางเบญจมาศ รณรงค์
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
5)นางพรทิพย์ เรืองรุก
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
5.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม แอโรบิก ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายทวีพงษ์ ขาวล๎วน
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสี่แยก
ประธานกรรมการ
2) นางเนาวรัตน์ แก๎วแสน
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการ
3) นางเบญจมาศ รณรงค์
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
4) นางนัยน์ปพร พวงเงิน
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
5) นางอารมณ์ จงจิตร
ครูโรงเรียนบ๎านควนอวดพัน
กรรมการและเลขานุการ
5.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1 - 6
1) นายสมเกียรติ หนุนวัง
ครูโรงเรียนวัดใหมํ
ประธานกรรมการ
2) นางจุฑากานต์ คงแก๎ว
ครูโรงเรียนวัดยางค๎อม
กรรมการ
3) นางยศน้าพร ศรีวงศา
ครูโรงเรียนบ๎านพรุวง
กรรมการ
4) นางสายสุดา พรหมรักษา
ครูโรงเรียนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางสาวธิดารัตน์ ส๎มเขียวหวาน ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
กรรมการและเลขานุการ
5.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - 3
1)นางพิทยา แก๎วประสม
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนเจริญมิตร
ประธานกรรมการ
2)นายวีรชาติ สุขสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านปากน้า
กรรมการ
3) นางฉวีวรรณ อักษรศรี
ครูโรงเรียนมหาราช 3
กรรมการ
4) นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดสวนขัน
กรรมการ
5)นางสาวบุญวรรณ คาสั่ง
ครูโรงเรียนบ๎านบางรูป
กรรมการและเลขานุการ
6. กลุ่มกิจกรรมทัศนศิลป์
6.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายวินัย รัตนมณี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง ประธานกรรมการ
2) นายสนิท เข็มกลัด
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
4) นางจิระกิจ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
5) นางพรรณี ทองคงใหมํ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
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6) นางเรณู ทองเลี่ยมนาค

ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง

กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ

6.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมศิลปะ(ทัศนศิลป์) มีหน๎าที่ วางแผน
พิจารณาแตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน
ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุํงเรือง ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิไลพร เกือ้ ภักดิ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นายธรรมรัตน์ ศรีชัย
ครูโรงเรียนวัดทุํงความพัฒนศึกษา
กรรมการ
4) นายวิชัย แรํทอง
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
5) นายสบาย ช๎างกลาง
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสี่แยก
กรรมการ
6) นายประเทือง จันทร์ชุม
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
7) นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
6.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “ศิลป์สร๎างสรรค์” ระดับชั้น ป.1 - 3
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
กรรมการ
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
กรรมการ
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 กรรมการ
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี
กรรมการและเลขานุการ
6.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “ศิลป์สร๎างสรรค์” ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
กรรมการ
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
กรรมการ
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 กรรมการ
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี
กรรมการและเลขานุการ
6.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “ศิลป์สร๎างสรรค์” ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
กรรมการ
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
กรรมการ
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 กรรมการ
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี
กรรมการและเลขานุการ
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6.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “วาดภาพระบายสี”
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี

ระดับชั้น ป.1 - 3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “วาดภาพระบายสี”
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี

ระดับชั้น ป.4 - 6
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “วาดภาพระบายสี”
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี

ระดับชั้น ม.1 - 3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “เขียนภาพประเพณีไทย” ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
6.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “เขียนภาพไทยสีเอกรงค์” ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
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6.11 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “สร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด” ระดับชั้น ป.1 - 3
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
6.12 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “สร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด” ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
6.13 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “สร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด” ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
6.14 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “วาดภาพลายเส๎น”
1) นายเบญจรัตน์ ศรีเทพ
ข๎าราชการบานาญ
2) นายณีรัตน์ จุลอุบล
ครูโรงเรียนวัดชุมขลิง
3) นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
4) นางนิตธิญา ศรีราช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
5) นายภานุกร นิ่มดวง
ครูโรงเรียนบ๎านนาทวี

ระดับชั้น ม.1 - 3
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6.15 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “ประติมากรรม” ระดับชั้น ป.1 - 3
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
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6.16 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “ประติมากรรม” ระดับชั้น ป.4 - 6
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
6.17 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม “ประติมากรรมลอยตัว” ระดับชั้น ม.1 - 3
1) นายจารึก สุตระ
ข๎าราชการบานาญ
ประธานกรมการ
2) นายสวาท เอมเอก
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
3) นายมนูญ ใบเรือง
ครูโรงเรียนบ๎านทําขึน้
กรรมการ
4) นายสมพงษ์ คงทอง
นักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
กรรมการ
5) นายอานาจ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะนางคา
กรรมการและเลขานุการ
7. กลุ่มกิจกรรมดนตรี
7.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายวินัย รัตนมณี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง ประธานกรรมการ
2) นายสนิท เข็มกลัด
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
4) นางจิระกิจ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
5) นางพรรณี ทองคงใหมํ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
6) นางเรณู ทองเลี่ยมนาค
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
7.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรดนตรี มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณาแตํงตั้ง
คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการแขํงขัน
ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายวินิจ โรจนภาพงศ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายประหยัด ศรีคง
ครูโรงเรียนบ๎านไรํมุสลิม
กรรมการ
3) นางสาวปิ่นวิไล นุํนสุวรรณ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท7
กรรมการ
4) นายสนธญา ทรงทอง
พนักงานราชการโรงเรียนบ๎านนาตาเสา กรรมการ
5) นายธีรเดช จอมชิตกล่า
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านไสส๎าน กรรมการและเลขานุการ
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7.3 คณะกรรมการควบคุมและตัดสินการแขํงขันเดี่ยวดนตรีไทย และขับร๎อง (ระนาดเอก,ระนาดทุ๎ม
,ฆ๎องวงใหญํ ฆ๎องวงเล็ก,ซอด๎วง,ซออู๎,จะเข๎า,ขิม 7 หยํอง,ขลุํยเพียงออ,ขับร๎องเพลงไทย) ทุกระดับชั้น
ประกอบด๎วย
1) นายวรพล วิเชียรนพรัตน์
ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
ประธานกรรมการ
2) นายณัฐพล โรจน์หัสดิน
ครูโรงเรียนทุํงสง
กรรมการ
3) นายจักรพล จบสัญจร
ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์
กรรมการ
4) นายประหยัด ศรีคง
ครูโรงเรียนบ๎านไรํมุสลิม
กรรมการ
5) นายสกานต์ ผลประมูล
ครูโรงเรียนธนรัตน์อุปภัมภ์
กรรมการ
6) นายวันชัย วชิรพันธ์
ครูโรงเรียนบ๎านปลายเส
กรรมการ
7) นางสาวปิ่นวิไล นุนํ สุวรรณ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท7
กรรมการและเลขานุการ
7.4 คณะกรรมการควบคุมและตัดสินการแขํงขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายเล็ก,วงปี่พาทย์ไม๎นวม
ผสมเครื่องสายเดี่ยว, วงปี่พาทย์ไม๎แข็งเครื่องคูํ, วงอังกะลุง) ทุกระดับชั้น
1) นายวรพล วิเชียรนพรัตน์
ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
ประธานกรรมการ
2) นายณัฐพล โรจน์หัสดิน
ครูโรงเรียนทุํงสง
กรรมการ
3) นายจักรพล จบสัญจร
ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์
กรรมการ
4) นายประหยัด ศรีคง
ครูโรงเรียนบ๎านไรํมุสลิม
กรรมการ
5) นายสกานต์ ผลประมูล
ครูโรงเรียนธนรัตน์อุปภัมภ์
กรรมการ
6) นายวันชัย วชิรพันธ์
ครูโรงเรียนบ๎านปลายเส
กรรมการ
7) นางสาวปิ่นวิไล นุนํ สุวรรณ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท7
กรรมการและเลขานุการ
7.5 คณะกรรมการควบคุมและตัดสินการแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง,เพลงไทยสากล,เพลงสากล,
เพลงพระราชนิพนธ์ และขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1 – 6 , ม. 1 – 3
1) นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์
ครูโรงเรียนทุํงสง
ประธานกรรมการ
2) นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูโรงเรียนนาบอน
กรรมการ
3) นายประภาส สาระพงษ์
ครูโรงเรียนทุํงใหญํวิทยาคม
กรรมการ
4) นางดุษฎี บุญหนูกลับ
ครูโรงเรียนสตรีทุํงสง
กรรมการ
5) นายสุพจน์ เสาวพงศ์
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
6) ผศ.กัณหา ไฝขาว
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ
7) นายดารง จินตรารักษ์
ข๎าราชการบานาญ
กรรมการ
8) นายคลํองศักดิ์ หนูเซํง
ครูโรงเรียนวัดวังหิน
กรรมการ
9) นายจาลอง ศิวารัตน์
ครูโรงเรียนช๎างกลางประชานุกูล
กรรมการ
10) นางวิไลพร นาบุญ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองนนทรี กรรมการ
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7.6 คณะกรรมการจัดการแขํงขันประจาเวที (ดนตรี 3 เวที) มีหน๎าที่เป็นพิธีกร รับลงทะเบียน ควบคุม
เวที จัดคิวการขับร๎องเพลง ประสานฝ่ายเทคนิค เครื่องเสียง ประสานกรรมการตัดสิน
1) นางลออ บัวจันทร์
ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี
ประธานกรรมการ
2) นางรัตนา คงตุก
ครูโรงเรียวัดนิคมคีรี
กรรมการ
3) นางมณีวรรณ ทองเนื้อห๎า ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพ ที่ 151 กรรมการ
4) นางจารุณี เพ็งหนู
ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพ ที่ 151 กรรมการ
5) นางศศิวัฒน์ จิตรสารวย
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
6) นางทิพวรรณ ชูสิทธิ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
7) นางนิตยา ศรีสังข์
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
8) นางสาคร รักษ์ศรีทอง
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
9) นายประวิทย์ บุญทรง
ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
กรรมการ
10) นายโสภา สุขอนันต์
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการ
11) นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิ
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการ
12) นางสมศรี ศรีใหมํ
ครูโรงเรียนบ๎านวังยาว
กรรมการและเลขานุการ
8. กลุ่มกิจกรรมนาฏศิลป์
8.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายวินัย รัตนมณี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง ประธานกรรมการ
2) นายสนิท เข็มกลัด
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
4) นางจิระกิจ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
5) นางพรรณี ทองคงใหมํ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
6) นางเรณู ทองเลี่ยมนาค
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
8.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมนาฏศิลป์ มีหน๎าที่ เป็นพิธีกร รับลงทะเบียน
วางแผน ควบคุมเวที พิจารณาแตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนด
หัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วย
บุคคลดังตํอไปนี้
1) ดร.ปิยกมล พูลเสน
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นางธีรนันท์ แม๎นทอง
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
กรรมการ
3) นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
4) นายสมชาย อักษรพันธ์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดหน๎าเขา
กรรมการ
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5) นายกิตติภพ ชุมคง
6) นางเยาวลักษณ์ นาเคณ
7) ดร.สิรนิ าถ แววสงํา
8) นางสาวพิมพ์ชนก ค้าชู
9) นางสาววัชรีย์ หนูสมแก๎ว

ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดควน
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38
ผอ.โรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
ครูโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดถ้าใหญํ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป. 1– 6 และ ม. 1 – 3
1) นางสาววัชรีย์ หนูสมแก๎ว
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดถ้าใหญํ
ประธานกรรมการ
2) นางสุภานี
บวรศุภศรี
ครูโรงเรียนบ๎านนาโพธิ์
กรรมการ
3) นางศิรินุช
สุทธวาทิน
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 กรรมการ
4) นางสุปรียา ทองแสงแก๎ว ครูโรงเรียนวัดกะโสม
กรรมการ
5) นางฉรรยา จันทร์เมือง ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการและเลขานุการ
8.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป. 1– 6 และ ม.
1–3
1) นางอรวรรณ นาคคง
ครูโรงเรียนฉวาง
ประธานกรรมการ
2) นางโสภา บุญทอง
ครูโรงเรียนบ๎านควนประชาสรรค์
กรรมการ
3) นางเพ็ญศรี รัตนบุรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
4) นางสาวปิยธเนตร์ ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯ
กรรมการ
5) นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการและเลขานุการ
8.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมระบามาตรฐาน ระดับชั้น ป. 1– 6 และ ม. 1 – 3
1) นางเยาวลักษณ์ นาเคณ
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38
ประธานกรรมการ
2) นางปิยะนุช พัฒศรีเรือง
ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯ
กรรมการ
3) นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
4) นางพรทิพย์ จงจิตร
ครูโรงเรียนวัดโบราณาราม
กรรมการ
5) นางสาววิไลลักษณ์ ละวูํ
ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 3
กรรมการและเลขานุการ
8.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ระดับชั้น ป. 1– 6และม. 1 – 3
1) นางธีรนันท์ แม๎นทอง
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
ประธานกรรมการ
2) นางอัธยาณี สวัสดี
ครูโรงเรียนสหกรณ์นคิ มกสิกรรมทุํงสง กรรมการ
3) นางสาวสุภาภรณ์ หมานมา ครูโรงเรียนบ๎านชายคลอง
กรรมการ
4) นางวิยะดา สุทธัง
ครูโรงเรียนตันติวัตร
กรรมการ
5) นายสมชาย อักษรพันธ์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดควน
กรรมการและเลขานุการ
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8.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมตลกและมายากล ระดับชั้น ป. 1–ม.3
1) นางวิภาวรรณ ตรีโชติ
ครูโรงเรียนบ๎านควนอวดพัน
ประธานกรรมการ
2) นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
3) นางธีรวรรณ กาญจนดี
ครูโรงเรียนบ๎านทุํงกรวด
กรรมการ
4) นายนนทรัตน์ พัฒศรีเรือง ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯ
กรรมการ
5) นางทัศนีย์ ชูเชิด
ครูโรงเรียนบ๎านวังยวน
กรรมการและเลขานุการ
9. กลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศ
9.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายสมยศ ทองคงใหมํ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า ประธานกรรมการ
2) นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า กรรมการ
3) นางสุปตา เสนารัตน์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
4) นายสมโชค แก๎วเกิด
พนักงานบริการโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า กรรมการ
5) นางอรชร โคจีจุล
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการและเลขานุการ
๖) นางพาศณีวรรณ จันทร์แก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ
9.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมภาษาตํางประเทศ มีหน๎าที่ วางแผน
พิจารณาแตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน
ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นางอรอนงค์ พรหมวิหาร
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นางอาภา ชนินทรเทพ
ครูโรงเรียนวัดเขากลาย
กรรมการ
3) นางกัลยา เกือ้ กิ้ม
ครูโรงเรียนวัดมณีเจริญฯ
กรรมการ
4) นางอรชร โคจีจุล
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
9.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech.
ระดับชั้น ป. 1 – 3
1) นางสุพร วิรัตน์
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวขวัญฤดี เกิดทรัพย์ ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
กรรมการ
3) Mr. Nnorom Israel Anayochuku ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
4) นางสมศรี ปรีชา
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางสาวปราณี ศรีวัฒน์
ครูโรงเรียนบ๎านพอโกบ
กรรมการและเลขานุการ
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9.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech.
ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นางสาวสุกัญญา แก๎วแกมจันทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านปากเสียว ประธานกรรมการ
2) นางสาวทาริกา กลีบแก๎ว
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสี่แยก
กรรมการ
3) นางจริยาภรณ์ ระวังวงศ์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
4) Miss EzeAasom ChiyereSolange
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางเสาวนีย์ เชิงสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยปริก
กรรมการและเลขานุการ
9.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech.
ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางบุญประเสริฐ เชือ้ พุทธ ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวเพ็ญศรี ศิริเลิศ
ครูโรงเรียนรัตนศึกษา
กรรมการ
3) นางวันเพ็ญ ชูโชติ
ครูโรงเรียนวัดมังคลาราม
กรรมการ
4) Mr. Nnorom Israel Anayochuku ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางสาวสุพักตร์ นิ่มนวล
โรงเรียนวัดลานาว
กรรมการและเลขานุการ
9.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป. 1 – 3
1) นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดี
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
ประธานกรรมการ
2) นางภุมรินทร์ บุญคลํอง
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
กรรมการ
3) นางละมุน แรํทอง
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการ
4) Miss EzeAasomChiyereSolange ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางสาวปานจันทร์ นาควรรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
กรรมการและเลขานุการ
9.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นางออมใจ นวลใย
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวณัฐวรรณ ทองมณี ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณราม
กรรมการ
3) นางสาวเบญจมาส สุขกลับ ครูโรงเรียนบ๎านนา
กรรมการ
4) Mr. Nnorom Israel Anayochuku ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางสาวอัจฉรา ส๎มเขียวหวาน ครูโรงเรียนสหกรณ์นคิ มกสิกรรมทุํงสง กรรมการและเลขานุการ
9.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางอมรรัตน์ ธานีรัตน์
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวจิระภรณ์ เปรมมกษิณ ครูโรงเรียนเจริญมิตร
กรรมการ
3) นางปฤทัย อัมมฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดควนยูง
กรรมการ
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4) Miss EzeAasom ChiyereSolange ครูโรงเรียนวัดจันดี
5) นางอรุณศรี จันทร์เมือง
ครูโรงเรียนบ๎านปากน้า

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดเลํานิทาน Story Telling ระดับชั้น ป. 4-6
1) นางสาวนันทนา แก๎วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ๎านเกาะขวัญ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุภาพร ชนะผอม
ครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
กรรมการ
3) นางสาวเสาวนีย์ สามหมอ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
4) Miss EzeAasom ChiyereSolange ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางสาลี่ เขตเจริญ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
9.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดเลํานิทาน Story Telling ระดับชั้น ม. 1-3
1) นางศุภวรรณ นาควงค์
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวจันจิรา ละม๎าย
ครูโรงเรียนบ๎านกุยเหนือ
กรรมการ
3) นางคณาภรณ์ นาคเสน
ครูโรงเรียนบ๎านน้าพุ
กรรมการ
4) Mr. Nnorom Israel Anayochuku ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางจินตนา ไชยฤกษ์
ครูโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
9.11 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม กิจกรรมการแขํงขัน Multi Skill Competition
ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นางวันเพ็ญ รัตนบุรี
ครูโรงเรียนสหกรณ์นคิ มกสิกรรมทุํงสง ประธานกรรมการ
2) นายวรรณพจน์ โอฬาร์
ครูโรงเรียนเสริมปัญญา
กรรมการ
3) นางสุดารัตน์ ชานาญมาก ครูโรงเรียนวัดหนองใหญํ
กรรมการ
4) Mr. Nnorom Israel Anayochuku ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางวาสนา เพ็งสกุล
ครูโรงเรียนบ๎านนาเส
กรรมการและเลขานุการ
9.12 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม กิจกรรมการแขํงขัน Multi Skill Competition
ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางจินดา ช๎างกลาง
ครูโรงเรียนบ๎านควนลาภู
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกชกร ไทยสยาม
ครูโรงเรียนตันติวัตร
กรรมการ
3) นางผานิตย์ ทั่วจบ
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) Miss EzeAasom ChiyereSolange ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางวราภรณ์ สนิท
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการและเลขานุการ
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9.13 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้น
ม. 1-3
1) นางสนิท รักษ์พงศ์
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
ประธานกรรมการ
2) นางนิตยา พรหมรักษา
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการ
3) นางจุฑามาศ รัตนบุรี
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
4) Miss EzeAasom ChiyereSolange ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นายตํอศักดิ์ ศรีแก๎วแฝก
ครูโรงเรียนบ๎านคลองสาย
กรรมการและเลขานุการ
9.14 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงพูดภาษาจีนระดับชั้น ป. 4 – 6 , ม. 1 – 3
1) นางประกอบ ศรีอักษร
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
ประธานกรรมการ
2) Mrs.Wang Hui Lao Shi
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
กรรมการ
3) นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสหมิตรบารุง
กรรมการ
4) Mrs. Yi Zi Qi
ครูโรงเรียนวิทยานุเคราะห์
กรรมการ
5) นางสาวพิชญาพรรณ ด๎วงเอียด
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการและเลขานุการ
9.15 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางสาวญาติกา จงจิตร
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางอาภา ชนินทรเทพ
ครูโรงเรียนวัดเขากลาย
กรรมการ
3) นางอรชร โคจีจุล
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
4) นางกัลยา เกือ้ กิ้ม
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5) นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
9.16 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นางรัตนา ดรุณศิลป์
ครูโรงเรียนวัดคงคาเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นางรสิตา ดีมาก
ครูวัดสวนขัน
กรรมการ
3) นางสุรยี ์พร ชัยสิทธิ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา
กรรมการ
4) นางจรนรร พจนไกร
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
5) นายประมวล ศรีอนิ ทร์
ครูโรงเรียนวัดโคกหาด
กรรมการและเลขานุการ
9.17 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางบุญวิช มีแก๎ว
ครูโรงเรียนหมูํบ๎านป่าไม๎
ประธานกรรมการ
2) นางกุลวดี แรํทอง
ครูโรงเรียนกาญจนศึกษา
กรรมการ
3) นางวีณา ปาหินา
ครูโรงเรียนบ๎านคลองจัง
กรรมการ
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4) นางเรณู ทองเลี่ยมนาค
5) นางพิมพ์สุชา เนาวพันธ์

ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
ครูโรงเรียนบ๎านปากน้า

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายนัฐพล เพ็งเมือง
ผอ.โรงเรียนวัดลานาว
ประธานกรรมการ
2)นายสุริยา โนนเสนา
ผอ.โรงเรียนวัดทุํงควายพัฒนาศึกษา กรรมการ
3)นายสมเกียรติ ชูชํวย
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
4)นายกิจจา ธารเนตร
พนักงานบริการโรงเรียนบ๎านบํอมอง กรรมการ
5)นางอรกฤช รัตนกระจําง
ครูโรงเรียนวัดวังหีบ
กรรมการและเลขานุการ
10.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณา
แตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการ
แขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายจานงค์ หนูเพชร
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นายเสาวพจน์ รัตน์บุรี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านควนประ
กรรมการ
3) นายธรรมา ธรรมสงคราม ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
4) นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุํงเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
กรรมการ
5) นางสกรีนรักษ์ บุญมี
นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
10.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมการผูก
เงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป. 1 – 3
1) นายสมเกียรติ ชนาชน
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ประธานกรรมการ
2) นายก๎องเกียรติ บุญการุณ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
3) นางสุจิตรา จินดานิล
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นายเดชา ชายสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
๕) นางยุพิน มงคลเคหา
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
๖) นางรุงํ ศรี วงศ์งาม
ครูโรงเรียนบ๎านน้าตก
กรรมการ
๗) นายสุวัจน์ มณีมาส
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
๘) นางจารี จิตสารวจ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
กรรมการ
๙) นายรณกฤต โสภิกุล
ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง ๒
กรรมการ
๑๐) นายธราพงศ์ สองทอง
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
กรรมการ
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๑๑) นายธรรมา ธรรมสงคราม
๑๒) นายสมเกียรติ ชูชํวย
๑๓) นายบุญสด บุญเกิด
๑๔) นายมงคล ชํองลมกรด
๑๕) นายสมหมาย บุญชํวยรอด
๑๖) นายขันชัย นุภักดิ์
๑๗) นายวีระศักดิ์ ความสุข
๑๘) นายมาโนช ด๎วงชู
๑๙) นายนรินทร์ พูลสวัสดิ์
๒๐) นายชูชิพ จะนู
๒๑) นางอรกฤช ทองกระจําง
๒๒) นางสกรีนรักษ์ บุญมี

ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
กรรมการ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง ๓ กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดใหมํ สพป.นศ.๔
กรรมการ
ครูโรงเรียนฉวาง
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดวังหีบ
กรรมการ
นักวิชาการ สพป.นศ.๒
กรรมการและเลขานุการ

10.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมการใช๎เข็ม
ทิศ และการคาดคะเน ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นายสมเกียรติ ชนาชน
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ประธานกรรมการ
2) นายก๎องเกียรติ บุญยารุณ ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
3) นางสุจิตรา จินดานิล
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นายเดชา ชายสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
๕) นางยุพิน มงคลเคหา
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
๖) นางรุงํ ศรี วงศ์งาม
ครูโรงเรียนบ๎านน้าตก
กรรมการ
๗) นายสุวัจน์ มณีมาส
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
๘) นางจารี จิตสารวจ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
กรรมการ
๙) นายรณกฤต โสภิกุล
ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง ๒
กรรมการ
๑๐) นายธราพงศ์ สองทอง
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
กรรมการ
๑๑) นายธรรมา ธรรมสงคราม ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
๑๒) นายสมเกียรติ ชูชํวย
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
๑๓) นายบุญสด บุญเกิด
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
กรรมการ
๑๔) นายมงคล ชํองลมกรด
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง ๓ กรรมการ
๑๕) นายสมหมาย บุญชํวยรอด ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
๑๖) นายขันชัย นุภักดิ์
ครูโรงเรียนวัดใหมํ สพป.นศ.๔
กรรมการ
๑๗) นายวีระศักดิ์ ความสุข
ครูโรงเรียนฉวาง
กรรมการ
๑๘) นายมาโนช ด๎วงชู
ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
๑๙) นายนรินทร์ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
๒๐) นายชูชิพ จะนู
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
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๒๑) นางอรกฤช ทองกระจําง
๒๒) นางสกรีนรักษ์ บุญมี

ครูโรงเรียนวัดวังหีบ
นักวิชาการ สพป.นศ.๒

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดคํายพักแรม
ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นายสมเกียรติ ชนาชน
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ประธานกรรมการ
2) นายก๎องเกียรติ บุญยารุณ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
3) นางสุจิตรา จินดานิล
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นายเดชา ชายสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
๕) นางยุพิน มงคลเคหา
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
๖) นางรุงํ ศรี วงศ์งาม
ครูโรงเรียนบ๎านน้าตก
กรรมการ
๗) นายสุวัจน์ มณีมาส
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
๘) นางจารี จิตสารวจ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
กรรมการ
๙) นายรณกฤต โสภิกุล
ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง ๒
กรรมการ
๑๐) นายธราพงศ์ สองทอง
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
กรรมการ
๑๑) นายธรรมา ธรรมสงคราม
ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
๑๒) นายสมเกียรติ ชูชํวย
ครูโรงเรียนวัดไม๎เรียง
กรรมการ
๑๓) นายบุญสด บุญเกิด
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
กรรมการ
๑๔) นายมงคล ชํองลมกรด
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง ๓ กรรมการ
๑๕) นายสมหมาย บุญชํวยรอด
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
๑๖) นายขันชัย นุภักดิ์
ครูโรงเรียนวัดใหมํ สพป.นศ.๔
กรรมการ
๑๗) นายวีระศักดิ์ ความสุข
ครูโรงเรียนฉวาง
กรรมการ
๑๘) นายมาโนช ด๎วงชู
ครูโรงเรียนบ๎านนิคมวังหิน
กรรมการ
๑๙) นายนรินทร์ พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
๒๐) นายชูชิพ จะนู
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
๒๑) นางอรกฤช ทองกระจําง
ครูโรงเรียนวัดวังหีบ
กรรมการ
๒๒) นางสกรีนรักษ์ บุญมี
นักวิชาการ สพป.นศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
10.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป. 1 – 6 และ ม. 1 – 3
1) นายเสาวพจน์ รัตนบุรี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านควนประ
ประธานกรรมการ
2) นายโชคดี ชัยรัตน์
ครูโรงเรียนทุํงควายพัฒนศึกษา
กรรมการ
3) นายณัฐกรณ์ ทองใหมํ
ครุโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
4) นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ ครูโรงเรียนจุฑาวิทย์
กรรมการ
5) นางรุงํ นภา บุรพธานินทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
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10.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นายสมหมาย สุดถนอม
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองเจ
ประธานกรรมการ
2) นายรัฐกิตติ์ ริยาพันธ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นายประสิทธิ์ ชํวยพิทักษ์
ครูโรงเรียนวัดทุํงควายพัฒนศึกษา
กรรมการ
4) นางณัฐธยาน์ โพธากาญ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสี่แยก
กรรมการ
5) นางพรพรรณ กุลมาตย์
นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2
กรรมการและเลขานุการ
10.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน การประกวดหนังสือ
เลํมเล็ก ระดับ ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3
1) นางยุพดี มีเสน
ครูโรงเรียนบ๎านนา
ประธานกรรมการ
2) นางนริศรา พรหมเพศ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
3) นางเทพี อมรวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
4) นางสาวขจิต ยอดล้า
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5)นางสุวารี สุดชฎา
ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ
กรรมการและเลขานุการ
10.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน การประกวดยุว
บรรณารักษ์สงํ เสริมการอําน ระดับ ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3
1) นางสาวอวยพร รัตนบุรี
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
ประธานกรรมการ
2) นางสาววันเพ็ญ บัวชุม
ครูโรงเรียนวัดหน๎าเขา
กรรมการ
3) นางพนิตตา ตัน้ ซ๎วน
ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
4) นางเพ็ญวดี ณ พัทลุง
ครูโรงเรียนบ๎านไสส๎าน
กรรมการ
5) นางรสสุคนธ์ โทบุรี
ครูโรงเรียนบ๎านนาพา
กรรมการและเลขาจุการ
11. กลุ่มกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)
11.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายวินัย รัตนมณี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง ประธานกรรมการ
2) นายสนิท เข็มกลัด
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
4) นางจิระกิจ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
5) นางพรรณี ทองคงใหมํ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
6) นางเรณู ทองเลี่ยมนาค
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ

32

11.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมเทคโนโลยี มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณา
แตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการ
แขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาตาว
ประธานกรรมการ
2) นางสมจิตร เที่ยงธรรม
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นางอาพร จงจิต
ครูโรงเรียนบ๎านหนองคล๎า
กรรมการ
5) นางสาวปรีดา จานงจิต
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ. 2
กรรมการและเลขานุการ
11.3 คณะอนุกรรมการตัดสินการแขํงขันกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ และหุนํ ยนต์)
1. นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านเขาตาว
ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภพ ชุมคง
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดควน
รองประธานกรรมการ
3. นางมนชนก ยะโส
ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
กรรมการ
4. นายประภาส สวนกูล
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5. นางประชุมพร กาจรฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ สุทิน
ครูโรงเรียนบ๎านหาดทรายแก๎ว
กรรมการ
7. นางอารดา จัตติกุล
ครูโรงเรียนวัดสมามัคคีนุกูล
กรรมการ
8. นางนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ๎านนาเส
กรรมการ
9. นายณรงค์ จงจิตร
ครูโรงเรียนวัดโคกหาด
กรรมการ
10. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์
ครูโรงเรียนวัดหลักช๎าง
กรรมการ
11. นางสาวสุราคณา ใสสด
ครูโรงเรียนวัดมะเฟือง
กรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ หนูคงคา พนักงานราชการ โรงเรียนบ๎านบางตะเภา
กรรมการ
13. นายรัตน์ภูมิ เดชปัญญา
ครูอัตราจ๎าง โรงเรียนวัดควนกอ
กรรมการ
14. นายภูริวัจน์ โสตทิพย์
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดควนกอ
กรรมการ
15. นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านนาพา
กรรมการ
16.นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
17. นางจุฑารัตน์ ทานันท์
ครูโรงเรียนเจริญรัชภาคย์
กรรมการ
18. นายอาคม คงไพฑูรย์
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
19. นางสุณสิ า ทองประดับ
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
20. นายจรูญ พังแพรํ
ครูโรงเรียนบ๎านคลองงา
กรรมการ
21. นางสาวปัทมา ยาวงษ์
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
22. นางสาวไพลิน ทรงนาศึก
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
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23. นางศิริญญา ยอดทอง
24. นายชัยรัตนพงษ์ สวน
25. นางปิยพัฒน์ อุปฐาก
26. นางสาวฐนันทิพย์ ชานาญกิจ
27. นายธีระพงศ์ เพ็งสกุล
28. นางสาวรุจริ าภรณ์ คงไชย
29. นางอรอุมา รัตญา
30. นางอุทิศ รัตนบุรี
31. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
32. นางปิยะวรรณ ชมโฉม

ครูโรงเรียนบ๎านทุํงกรวด
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดควนสระบัว
กรรมการ
ครูโรงเรียนไพบูลย์วิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
กรรมการ
ครูโรงเรียนสุมณฑาศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านบนควน
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
กรรมการ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนาวา กรรมการและเลขานุการ

12. กลุ่มกิจกรรมการงานอาชีพ
12.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายวินัย รัตนมณี
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง ประธานกรรมการ
2) นายสนิท เข็มกลัด
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
4) นางจิระกิจ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
5) นางพรรณี ทองคงใหมํ
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
6) นางเรณู ทองเลี่ยมนาค
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
12.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมการงานอาชีพ มีหน๎าที่ วางแผน
พิจารณาแตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน
ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นางสาวปรีดา จานงจิต
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ. 2
ประธานกรรมการ
2) นางสมจิตร เที่ยงธรรม
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการ
3) นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
4) นางเสาวณี สวัสดี
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
กรรมการ
4) นางอาพร จงจิต
ครูโรงเรียนบ๎านหนองคล๎า
กรรมการและเลขานุการ
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12.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น
ระดับชั้น ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3
1) นางสาวขจิต ยอดล้า
ครูโรงเรียนวัดจันดี
ประธานกรรมการ
2) นางอรวรรณ เดชาสิทธิ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
3) นางปิยภัทร อุปฐาก
ครูโรงเรียนวัดควนสระบัว
กรรมการ
4) นางราตรี พูลสุข
ครูโรงเรียนบ๎านบํอปลา
กรรมการ
5) นายพิน ประพฤติชอบ
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการและเลขานุการ
12.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมจักสานไม๎ไผํ ระดับชั้น ป. 4 – 6 และ ม.1 – ม.3
1) นายธวัชชัย ไกรนรา
ครูโรงเรียนบ๎านคลํองหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ
ประธานกรรมการ
2) นายสุวรรณ ไชยรัตน์
ครูโรงเรียนบ๎านนาพรุ
กรรมการ
3) นายโกวิท หนูแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านกํองาม
กรรมการ
4) นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิ
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการ
5) นางประทิพย์ คาแก๎ว
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการและเลขานุการ
12.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันประดิษฐ์ดอกไม๎ใบตอง (พานพุมํ
สักการะ) ระดับชั้น ป. 4 – 6 และการแขํงขันประดิษฐ์ดอกไม๎ใบตอง (กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ) ระดับชั้น
ม. 1 – 3
1) นางบุญฤกษ์ สํงแสง
ครูโรงเรียนบ๎านจาปา
ประธานกรรมการ
2) นางสาวจันทมณี แก๎วมณี
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 กรรมการ
3) นางนวยนาถ จิตต์สุภาพ
ครูโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
4) นางปราณี สุกชํวง
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
5) นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์
ครูโรงเรียนบ๎านควนประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
12.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นางจินตนา ทิพย์ดี
ครูโรงเรียนบ๎านปลายเส
ประธานกรรมการ
2) นางเสาวลักษณ์ ปานอํอน ครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
กรรมการ
3) นางวัชรี วงศ์สวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยปริก
กรรมการ
4) นางธัญญา คงแก๎ว
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางจิราภรณ์ เชือ้ กูลชาติ
ครูโรงเรียนบ๎านวังหิน
กรรมการและเลขานุการ
12.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันโครงการอาชีพ ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านนาปราน
ประธานกรรมการ
2) นายสมชาย กาญจนดี
ครูโรงเรียนบ๎านทุํงกรวด
กรรมการ
3) นายอุทิศ บริสุทธิ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 กรรมการ
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4) นางสุลัยพร เธียรธุมา
5) นายเกียรติมงคล คชสงํา

ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

12.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห๎ง ระดับชั้น ป. 4 – 6
และการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ระดับ ม. 1 – 3
1) นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านนาปราน
ประธานกรรมการ
2) นายสมชาย กาญจนดี
ครูโรงเรียนบ๎านทุํงกรวด
กรรมการ
3) นายอุทิศ บริสุทธิ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 กรรมการ
4) นายประกอบ พันธ์ทิพย์
ครูโรงเรียนวัดโคกเมรุ
กรรมการ
5) นางวีนา กล๎าณรงค์
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการและเลขานุการ
12.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแปรรูอาหาร ระดับชั้น ป. 4 – 6
1) นางเสาวนีย์ สวัสดี
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
ประธานกรรมการ
2) นางเสาวลักษณ์ ปานอํอน ครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
กรรมการ
3) นางจุรี ไชยศร
ครูโรงเรียนบ๎านวังเตํา
กรรมการ
4) นางสาวจุไร อรํามวิทยานุกูล ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 1
กรรมการ
5) นางมณฑา อิว้ วังโส
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการและเลขานุการ
12.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางกัลยา กรุณา
ครูโรงเรียนบ๎านวังยวน
ประธานกรรมการ
2) นางพิฒยา เพชรสงฆ์
ครูโรงเรียนบ๎านคลํองหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ
กรรมการ
3) นางจันทร์ฉาย กัววงศ์
ครูโรงเรียนเจริญวิทย์
กรรมการ
4) นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
5) นางสุนยี ์ แก๎วหล๎า
ครูโรงเรียนบ๎านบํอมอง
กรรมการและเลขานุการ
12.11 คณะอนุกรรมการการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการทาอาหาร น้าพริกผักสดเครื่องเคียง
ระดับชั้น ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3
1) ดร.แววตา ชลรัตน์
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2) นางประทิพย์ คาแก๎ว
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นางปิยภัทร อุปฐาก
ครูโรงเรียวัดควนสระบัว
กรรมการ
4) นางปราณี สุกชํวง
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
5) นางจินตนา ทิพย์ดี
ครูโรงเรียนบ๎านปลายเส
กรรมการและเลขานุการ
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12.12 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการทาอาหารจานเดียว (ประเภทข๎าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3
1) นางพิฒยา เพชรสงฆ์
ครูโรงเรียนบ๎านคลํองหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ
ประธานกรรมการ
2) นางอาภร จงจิตร
ครูโรงเรียนบ๎านหนองคล๎า
กรรมการ
3) นางสุภารี นาเคณ
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
4) นางสุลัยพร เธียรธุมา
ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
กรรมการ
5) นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
ครูโรงเรียนบ๎านวังหิน
กรรมการและเลขานุการ
12.13 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการแขํงขันการแกะสลักผลไม๎ ระดับชั้น ป. 4
– 6 และ ม. 1 – 3
1) นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์
ครูโรงเรียนบ๎านควนประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
2) นางบุญฤกษ์ สํงแสง
ครูโรงเรียนบ๎านจาปา
กรรมการ
3) นางสาวนันธิชา พงศ์ทองเมือง ครูโรงเรียนตันติวัตร
กรรมการ
4) นางเสาวนีย์ สวัสดี
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
กรรมการ
5) นางราตรี พูลสุข
ครูโรงเรียนบ๎านบํอปลา
กรรมการและเลขานุการ
13. กลุ่มกิจกรรมปฐมวัย
13.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
1) นายสมยศ ทองคงใหมํ
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า ประธานกรรมการ
2) นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า กรรมการ
3) นางโสภิต รัตนบุษยาพร
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านปากเสียว
กรรมการ
4)นางดาวรุํง ก๎งทอง
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการ
5)นางไพโรจน์ เจริญมณี
ลูกจ๎างประจาโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า กรรมการ
6)นางจาเนียร ลายพัฒน์
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการและเลขานุการ
7)นางสาวธนัชชา จริตงาม
ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ
13.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมปฐมวัย มีหน๎าที่ วางแผน พิจารณา
แตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน ยืนยันผลการ
แขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นางจุรี เพ็ชรอาวุธ
ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการ
3) นางณัฐจิต ลิมวนาติพงศ์
ครูโรงเรียนบ๎านชายคลอง
กรรมการ
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4) นางสาวพัชรี ใจกระจําง
ครูโรงเรียนวัดก๎างปลา
5) นางเอื้อมภรณ์ มาร์คคงแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านหนองหว๎า
6) นางดาวน๎อย ญาณสูตร
ศึกษานิเทศ สพป.นศ.2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช๎ ํวยเลขานุการ

13.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การเลํานิทานประกอบทําทาง ระดับชั้น
ปฐมวัย
1)นางสรียา นามสนธิ์
ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
ประธานกรรมการ
2) นางเสงี่ยม ชินนาพันธ์
ครูโรงเรียนอนุบาลไกรแก๎ว
กรรมการ
3)นางธิดารัตน์ พรหมชัยศรี
ครูโรงเรียนสหกรณ์นคิ มกสิกรรมทุํงสง กรรมการ
4)นางเกษร นาควรรณ
ครูโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการ
5)นางบาเพ็ญ วัฒนสงค์
ครูโรงเรียนบ๎านไสใหญํ
กรรมการและเลขานุการ
13.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การปั้นดินน้ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย
1) นางสุนันทา แก๎วศรีนวล
ครูโรงเรียนวัดสวนขัน
ประธาน
2) นางสาวสุภาวิณี ศรีสุกใส
ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
กรรมการ
3) นางสาวพรรัตน์ มุขแก๎ว
ครูโรงเรียนตันติวัตร
กรรมการ
4) นางกรุณ โชติวัน
ครูโรงเรียนบ๎านควนประ
กรรมการ
5) นางกอบแก๎ว ชูภักดี
ครูโรงเรียนบ๎านสามัคคีธรรม
กรรมการและเลขานุการ
13.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การสร๎างภาพด๎วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น
ปฐมวัย
1) นางอาภรณ์ ศรีสุขใส
ครูโรงเรียนบ๎านคลองขุด
ประธานกรรมการ
2) นางอภิสรา รุงํ เจริญ
ครูโรงเรียนมหาราช 3
กรรมการ
3) นางโสภิศ ศิลป์เศวตกุล
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
4) นางวาสนา กาญจนเสน
ครูโรงเรียนบ๎านคลองเสาเหนือ
กรรมการ
5)นางเพลินพิศ ทองคา
ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านไทรห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
13.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรม การวาดภาพระบายสีด๎วยสีเทียน ระดับชั้น ปฐมวัย
1) นางพนอจิต ฆังฆะ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิพย์ วิไล
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
3)นางสารวย รักษามั่น
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
4) นางณัฐวดี บุญเหม
ครูโรงเรียนบ๎านคอกช๎าง
กรรมการ
5)นางแจํมศรี ศรีสะอาด
ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการและเลขานุการ

38

14. กลุ่มกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม
14.1 คณะอนุกรรมการการจัดการแขํงขัน มีหน๎าที่ จัดเตรียมสถานที่แขํงขัน อานวยความสะดวก
แนะนาชํวยเหลือแกํคณะครูนักเรียนที่นามาแขํงขัน จัดทาแผนผังสนามสอบ ห๎องสอบป้ายบอกที่ตงั้ สนาม
สอบ จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให๎ความชํวยเหลือ ประสานงานกับผูบ๎ ริหารและกรรมการฝ่ายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
๑) นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ประธานกรรมการ
๒) นายสุเทพ ชนะภัย
รองผู๎อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการ
๓) นายสมนึก ศิลปะวิศาล
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการ
๔) นายวิชัย แรํทอง
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการ
๕) นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการ
๖) นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการ
๗ นางฐิตกิ ุล พวงกระโทก
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการ
๘) นางวันดี กลิ่นหอม
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการ
๙) นายธีรศักดิ์ ชํอมณี
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการ
๑๐) นางสุวดี เลิศสาคร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการและ
ผูช๎ ํวยเลขานุการ
14.2 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกลุํมกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรํวม มีหน๎าที่ วางแผน
พิจารณาแตํงตัง้ คณะกรรมการ ออกกาหนดการแขํงขัน ออกแบบทดสอบ กาหนดหัวข๎อการแขํงขัน
ยืนยันผลการแขํงขัน ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินในกลุํมกิจกรรม ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้
1) นางกาญจนา จิตสารวย
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2
ประธานกรรมการ
2) นางราตรี พูลสุข
ครูโรงเรียนบ๎านบํอปลา
กรรมการ
3) นางจรวย พรหมศร
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
4) นางอาไพ ไชยชํวย
ครูโรงเรียนบ๎านคลองตูก
กรรมการ
5) นายศิรพิ งศ์ ศรีสุข
ครูชวํ ยราชการ
กรรมการและเลขานุการ
14.3 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการเลํานิทาน
1) นางสุวดี เลิศสาคร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
2) นางกรรณิการ์ จะรา
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
3) นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมือง ครูโรงเรียนวัดลานาว
4) นางพัชชา ชูชํวย
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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14.4 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันนักอํานขําวรุํนเยาว์
1) นางจรวย พรหมศร
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
ประธานกรรมการ
2) นายธีรศักดิ์ ชํอมณี
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการ
3) นายภูริวัจน์ โสตทิพย์
ครูโรงเรียนวัดควนกอ
กรรมการ
4) นางพรทิพย์ วิไล
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
5) นางเบญจวรรณ ศรีชาย
ครูโรงเรียนบ๎านนาทํอม
กรรมการและเลขานุการ
14.5 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันจัดทาหนังสือเลํมเล็ก
1) นางอมราพร ไกรแก๎ว
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
ประธานกรรมการ
2) นางกัลยาพัชร มณีดุล
ครูโรงเรียนบ๎านพูน
กรรมการ
3) นางสาวสุพัตรา ผลใหมํ
ครูโรงเรียนหมูํบ๎านป่าไม๎
กรรมการ
4) นางแจํมศรี แก๎วศรีอํอน
ครูโรงเรียนวัดควนสูง
กรรมการและเลขานุการ
14.6 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันศาสตร์คณิตในชีวติ ประจาวัน
1) นางสมจิต มลิวัลย์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ประธานกรรมการ
2) นางจรวย พรหมศร
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
กรรมการ
3) นางสาวอารีรัตน์ ปรีชา
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการ
4) นางปราณี หวังดี
ครูโรงเรียนวัดเขาโร
กรรมการ
5) นางเลขา ชูแก๎ว
ครูโรงเรียนหมูํบ๎านป่าไม๎
กรรมการและเลขานุการ
14.7 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยํางไทย
1) นางเพ็ญนภา คงสุข
ครูโรงเรียนวัดทํายาง
ประธานกรรมการ
2) นางแจํมศรี แก๎วศรีออํ น
ครูโรงเรียนวัดควนยูง
กรรมการ
3) นางยุวธิดา แก๎วประดิษฐ์
ครูโรงเรียนชํางกลปทุมวันฯ
กรรมการ
4) นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 2
กรรมการ
5) นางจีระวรรณ์ ชูศรี
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการและเลขานุการ
14.8 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการทาอาหาร
1) นางสุนีย์ แตงเติมผล
ครูโรงเรียนบ๎านวังยาว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวดุษฎี บัวจันทร์
ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี
กรรมการ
3) นางพรทิพย์ วิไล
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
4) นางพุทธพร มีประดิษฐ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน กรรมการ
5) นางมิถยา พิทักวงศ์
ครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
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14.9 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรี
ปากชาม
1) นางจานง สันตจิต
ครูโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปราณี สวนกุล
ครูโรงเรียนบ๎านปลายรา
กรรมการ
3) นางมยุรา พุทธรอด
ครูโรงเรียนวัดหาดสูง
กรรมการ
4) นางจิรวรรณ ชูศรี
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
5) นางสาวจิรกานต์ ลํองทอง ครูโรงเรียนบ๎านไสใหญํ
กรรมการและเลขานุการ
14.10 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสดุ
เหลือใช๎
1) นางสุมลฑา ชูจร
รองผูอ๎ านวยการโรงเรียนวัดทํายาง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนัทธมน อานนท์
ครูโรงเรียนบ๎านวังตลับ
กรรมการ
3) นางสาวอรอนงค์ สุขย๎อย
ครูโรงเรียนบ๎านชายคลอง
กรรมการ
4) นางสาววราภรณ์ เรืองเดช ครูโรงเรียนบ๎านเกาะขวัญ
กรรมการ
5) นางนางรุํงอรุณ ปลอดขา
ครูโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง
กรรมการและเลขานุการ
14.11 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการประดิษฐ์ของเลํนจากเศษวัสดุ
เหลือใช๎
1) นายวุฒิชัย เสือย๎อย
ครูโรงเรียนบ๎านนาทํอม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอารีรัตน์ ปรีชา
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการ
3) นางจิรภา อัยราคม
ครูโรงเรียนบ๎านเกาะขวัญ
กรรมการ
4) นางสุพิศ มลิวัลย์
ครูโรงเรียนบ๎านไสยาสน์
กรรมการ
5) นางเรวดี ปรอดชูแก๎ว
ครูโรงเรียนบ๎านหน๎าเขา
กรรมการและเลขานุการ
14.12 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันมาลัยดอกไม๎สด
1) นางสุมลฑา ชูจร
รองผู๎อานวยการโรงเรียนวัดทํายาง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวยุวธิดา แก๎วประดิษฐ์ ครูโรงเรียนชํางกลปทุมวัน
กรรมการ
3) นางจิระวรรณ์ ชูศรี
ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ
กรรมการ
4) นางจุฑามาศ ปรีชา
ครูโรงเรียนวัดปากน้า
กรรมการ
5) นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการและเลขานุการ
14.13 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint
1) นางสุมาลี ศรีสุขใส
ครูโรงเรียนบ๎านบางตะเภา
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมือง ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
3) นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
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4) นางสาลี่ ปานชํวย
5) นางสาววิภาดา ทองเกลีย้ ง

ครูโรงเรียนบ๎านปากเสียว
ครูโรงเรียนบ๎านคลองตูก

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.14 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชืน้
1) นางสุวดี เลิศสาคร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
ประธานกรรมการ
2) นางนาจสาคร ลํองโลด
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการ
3) นางสมจิต มลิวัลย์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
กรรมการ
4) นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมือง ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
5) นางพัชชา ชูชํวย
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
14.15 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการจัดสวนถาดแบบแห๎ง
1) นางสุวดี เลิศสาคร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
ประธานกรรมการ
2) นางนาจสาคร ลํองโลด
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการ
3) นางสมจิต มลิวัลย์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
กรรมการ
4) นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมือง ครูโรงเรียนวัดลานาว
กรรมการ
5) นางพัชชา ชูชํวย
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
14.16 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการวาดภาพระบายสี
1) นางอมราพร ไกรแก๎ว
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิพย์ วิไล
ครูโรงเรียนบ๎านแพรกกลาง
กรรมการ
3) นางสาวสุพัตรา ผลใหมํ
ครูโรงเรียนหมูํบ๎านป่าไม๎
กรรมการ
4) นางแจํมศรี แก๎วศรีอํอน
ครูโรงเรียนวัดควนยูง
กรรมการ
5) นายภูริวัจจ์ โสตทิพย์
ครูโรงเรียนบ๎านวัดควนกอ
กรรมการและเลขานุการ
14.17 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขันกิจกรรมการประกวดการขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง
1) นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ
ครูโรงเรียนวัดเขากลาย
ประธานกรรมการ
2) นางประชุมพร กาจรฤทธิ์
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
3) นางสุวดี เลิศสาคร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
กรรมการ
4) นางสุนันทา วิมล
ครูโรงเรียนวัดควนส๎าน
กรรมการ
5) นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์
ครูโรงเรียนบ๎านทอนวังปราง
กรรมการและเลขานุการ
14.18 คณะอนุกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน กิจกรรมการแขํงขันการเต๎นหางเครื่องประกอบเพลง
1) นางรุํงอรุณ ปลอดขา
ครูโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนัทธมน อานนท์
ครูโรงเรียนบ๎านวังตลับ
กรรมการ
3) นางสาวอรอนงค์ สุขย๎อย
ครูโรงเรียนบ๎านชายคลอง
กรรมการ
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4) นางสาววราภรณ์ เรืองเดช
5) นางเลขา ชูแก๎ว

ครูโรงเรียนบ๎านเกาะขวัญ
ครูโรงเรียนหมูํบ๎านป่าไม๎

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการประกาศแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ดว๎ ยความจริงจัง ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

(นางพรรณี สกุณา)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอ๎ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

