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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ ากลุ่มสาระและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  65  ปีการศึกษา  2558 

.......................................................................... 
                  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน จัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับภำค ให้มีเฉพำะกิจกรรม
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมกำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพ สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดเพ่ือกำรประกอบ
อำชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ โดยส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 ก ำหนดจัดกำรแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 29-30 
กันยำยน 2558 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1,aโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง,                     
โรงเรียนอนุบำลพิจิตร,โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์, สนำมกีฬำกลำงจังหวัดพิจิตร  และสนำมศำลำกลำงจังหวัด
พิจิตร (หลังใหม่) 
                  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิจิตร เขต 1 เข้ำแข่งขันในระดับภำคเหนือ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงประกำศรำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ประจ ำกลุ่มสำระและคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 65    
ปีกำรศึกษำ 2558  ดังรำยชื่อคณะกรรมกำรที่แนบท้ำยประกำศนี้ 
 

      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่    23   กันยำยน  พ.ศ.   2558 
                                   
 
 

                       
                                                           (นำยนุกูล  นิยมไทย) 
      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
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แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำกลุ่มสำระและคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่  65  ปีกำรศึกษำ  2558 
ลงวันที่   23  กันยำยน พ.ศ.2558 

* * * * * * * * * 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นำยพิษณุ  เส็งพำนิช รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำงนิกูล  ทองหน้ำศำล     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยำ) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอุบลวรรณ  เปรมโสตร์    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร   กรรมกำร 
4. นำยสุรินทร์    จุลบุตร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
5. นำยสมพร  ปำนแสง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้าที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร                
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรแข่งขัน น ำเอกสำร
ประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน  พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 กันยำยน 2558 
ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขัน จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรแข่งขัน                
ณ วันแข่งขัน  
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
รายการที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับช้ัน ป.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยเอกรำช  กลีบจันทร์ ครูโรงเรียนวัดหำดมูลกระบือ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสนำมชัย  ม่วงม ี ครูโรงเรียนบ้ำนสระบรเพ็ด รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอภิชำต  ปำนเทศ ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง กรรมกำร 
4. นำยกอบโชค  พอใจ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งประพำส กรรมกำร 
5. นำงสำวปะริดำ  สุดสงวน ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภำพที่ 54)             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยมำนะ  แก้วหนู ครูโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยถวิล  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยชวลิต  ปัททุม ครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวธำรีรัตน์  ใจเอ้ือย  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองขำว กรรมกำร 
5. นำยสุภำพ  สุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยำ) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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รายการที่ 3 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยถำวร  ส้มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุรัสวดี  ด่ำนพิไลพร ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวีระยุทธ  บุญเกตุ ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำร 
4. นำยโชค  น่วมศรีนวล ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) กรรมกำร 
5. นำยอธิปัตย์  อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 4  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1 – 3   
ประเภททีม 2 คน  ประกอบด้วย 
1. นำยอ ำนำจ  คุ้มชัย ครูโรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวธนำวดี  อยู่ศรี ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจักรภพ  ถึงกัน ครูโรงเรียนบ้ำนยำงตะพำย กรรมกำร 
4. นำยนรงค์ฤทธิ์  ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำร 
5. นำงสุทธิกำนต์  สอนสิงห์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 5  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1 – 3    
ประเภททีม 2 คน  ประกอบด้วย 
1. นำยบัณฑิต  ใจแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนแตง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสิริรัตน์  ค ำพิมูล ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
3. นำงขนิษฐำ  กำรงำนดี ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ทุกรำยกำรมีหน้ำที่ รับรำยงำนตัวนักเรียน              
ที่เข้ำแข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสินกำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน                 
เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของรำยกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นำงสำวบุญครอง  กุลดี   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสังเวย  หมอนเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดงป่ำค ำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพิพัฒน์  นิ่มพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม กรรมกำร 
4. นำยพิทยำ  บุญเกตุ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทศติดตำมและประเมินผลฯ            กรรมกำร 
5. นำยปิติ  วิทยกำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำยไกรวิทย์  ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรแข่งขัน 
น ำเอกสำรประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ระหว่ำงวันที่   29 – 30 
กันยำยน 2557 ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขันจำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและ
รำยงำนผลกำรแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายการที่ 1-2  ภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ป.1-6,  ม.1-3  ประเภททีม 5 คน   ประกอบด้วย 
1. นำยถวิล วัดเกวี้ยพงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนวังอ้อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเสนำะ  เสำวภำ ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยกนก  ทัพนิยม ครูโรงเรียนบ้ำนวังทับไทร กรรมกำร 
4. นำยพจนำรถ  รอดอ่อง ครูโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำร 
5. นำยนิรุตติ์  หัทยัง ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
6. นำงสำววรรธนันทน์  ทองมำ ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่ 3 มารยาทไทย  ระดับช้ัน ป.1-3 ประเภททีม 2 คน (ชาย-หญิง) ประกอบด้วย 
1. นำงคมคำย  จันทร์กลิ่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสระยำยชีมิตรภำพที่ 79 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศิรินันท์  พรมมะกุล ครูโรงเรียนบ้ำนยำงห้ำหลุม กรรมกำร 
3. นำงสำวบุษยำ  ทองชุบ  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
4. นำงสมทรง  ทองสว่ำง                       ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่ 4 มารยาทไทย  ระดับช้ัน ป. 4-6 ประเภททีม 2 คน (ชาย-หญิง) ประกอบด้วย 
1. นำงศิรินันท์  พรมมะกุล ครูโรงเรียนบ้ำนยำงห้ำหลุม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกัลยรัตน์  วิทยกำร ครูโรงเรียนวัดหนองน้ ำเขียว กรรมกำร 
3. นำงสำวนพรัช  ชูชื่น ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4. นำงสมทรง  ทองสว่ำง                       ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/รายการที่ 5... 
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รายการที่ 5 มารยาทไทย  ระดับช้ัน ม.1-3 ประเภททีม 2 คน (ชาย-หญิง) ประกอบด้วย 
1. นำงคมคำย  จันทร์กลิ่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสระยำยชีมิตรภำพที่ 79 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศิรินันท์  พรมมะกุล ครูโรงเรียนบ้ำนยำงห้ำหลุม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกัลยรัตน์  วิทยกำร ครูโรงเรียนวัดหนองน้ ำเขียว กรรมกำร 
4. นำงสำวบุษยำ  ทองชุบ  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
5. นำงนกน้อย  ห้องทองค ำ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
6. นำงสมทรง  ทองสว่ำง                       ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมทุกรำยกำร   
มีหน้ำที่ รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำแข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มสำระมอบหมำย ตัดสิน          
กำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน  เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง, ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรตัดสิน   ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมำย ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของรำยกำร
แข่งขันแต่ละรำยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ… 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)   
1. นำงสำวบุญครอง  กุลดี      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอำรีย์ ทะจะกัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54)               กรรมกำร 
3. นำยบ ำรุง สุขประเสริฐ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองนำด ำพิทยำ        กรรมกำร 
4. นำงสำวเพ็ญนภำ   ค ำพำขำว ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
5. นำยน ำชัย  ใบตระกูล       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงภัทรำวรรณ  ภูมินทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 
รายการที่ 1-2  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 , ม.1-3 ประเภททีม 3 คน 
ประกอบด้วย 
1. นำงรวิพรรณ  ศิวเวทพิกุล    ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำพิกุล       ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปภัชญำ  ภัทรพิพัชร์ ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ (สำมัคคีพิทยำคำร) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงภำนุมำศ  พุทธวิเชียร ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
4. นำงสุภัทนำ  แก้วเต็ม ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยำคม  กรรมกำร 
5. นำงสุพัตรำ  ทัพใหญ่ ครูโรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่ 3-4  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 , ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม ครูโรงเรียนบ้ำนวังอ้อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำคร  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน กรรมกำร 
3. นำงกำญจนำ  ดีมั่น ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4. นำงจันทร์เพ็ญ  โสสุด ครูโรงเรียนวัดเกำะแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่ 5 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง “พานพุ่มสักการะ” ระดับช้ัน ป.4-6 ประเภททีมไม่เกิน 6 คน 
ประกอบด้วย 
1. นำงปรำณี  ปำนะวุธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดิน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงคนึง  รอดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่ำข่อย(สนง.สลำกกินแบ่งรัฐบำล

สงเครำะห์ 126) 
รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยนันทน์ฒิพัฒน์  หำญน
นทพัฒน์   

ครูโรงเรียนบ้ำนวังกระดี่ทอง   กรรมกำร 

4. นำยสุธีร์  ประสำนสมบัติ       ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่   กรรมกำร 
5. นำยสุชน  อ๊อดหมี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภำพที่ 54) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/รายการที่ 6... 
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รายการที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง “กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ” ระดับชั้น ม.1-3 
ประเภททีมไม่เกิน 6 คน ประกอบด้วย 
1. นำงปรำณี  ปำนะวุธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดิน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงคนึง  รอดแสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่ำข่อย(สนง.สลำกกินแบ่งรัฐบำล

สงเครำะห์ 126) 
รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยนันทน์ฒิพัฒน์  หำญน
นทพัฒน์   

ครูโรงเรียนบ้ำนวังกระดี่ทอง   กรรมกำร 

4. นำยสุธีร์  ประสำนสมบัติ       ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่ใหญ่   กรรมกำร 
5. นำยสุชน  อ๊อดหมี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภำพที่ 54) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 7-8 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 , ม. 1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงสำยหยุด  ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโม่ง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ    ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ (สำมัคคีพิทยำคำร) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงอำรี  เหล่ำกสิกำร  ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำร 
4. นำงประเสริฐศรี  ก ำจำย ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดิน กรรมกำร 
5. นำยสรำยุทธ  เส็งพำนิช ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ (สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 9 การแข่งขันจัดสวนถาด “การจัดสวนถาดแบบแห้ง” ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน  
1. นำยสมร  บุญมำ ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมะลิ  เครือรัตน์ ครูโรงเรียนบึงสีไฟ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวยุพำ  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโม่ง กรรมกำร 
4. นำงน้ ำอ้อย  สัญชัยชำติ ครูโรงเรียนบ้ำนเนินพลวงวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยอโนเชำว์ สุขหนุน   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 10 การแข่งขันจัดสวนถาด “การจัดสวนถาดแบบช้ืน” ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงมะลิ  เครือรัตน์ ครูโรงเรียนบึงสีไฟ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสะอำด  ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวยุพำ  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโม่ง กรรมกำร 
4. นำงน้ ำอ้อย  สัญชัยชำติ ครูโรงเรียนบ้ำนเนินพลวงวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยอโนเชำว์ สุขหนุน   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคล้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 

/รายการที่ 11-12… 
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รายการที่ 11-12  การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงสุภำ  ศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนบึงโพธิ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสมคิด  บุญมี ครโูรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงชุติกำญจน์  วิเชียรศรีกุล ครโูรงเรียนอนุบำลพิจิตร   กรรมกำร 
4. นำงอุไร   สุภะเสถียร    ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
5. นำงสำวรุ่งทิพย์  พรรณ

ประดิษฐ์ 
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

รายการที่ 13-14  การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 ประเภททีม 3 คน 
ประกอบด้วย 
1. นำงพรพรรณ อะทะไชย    ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยำคม           ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอนัญญำ  ด่ำนไทยน ำ ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพรรณอร สุริยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ)  กรรมกำร 
4. นำงศุลีพร  กล่อมจิตต์ ครูโรงเรียนบ้ำนเทศบำลปำกทำง กรรมกำร 
5. นำงเพียงทิพย์  นำควิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 15-16  การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
ระดับชัน้ ป.4-6, ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงปิยะรัตน์  ครุธทิน  ครูโรงเรียนบ้ำนวังอ้อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวประภำณี   ปัณรำช ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ         รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเยำวรัตน์  พูลเมือง ครูโรงเรียนบ้ำนสระบรเพ็ด กรรมกำร 
4. นำงส ำนวน  จ ำนงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้ำนโนนทอง กรรมกำร 
5. นำงสำวสุปัญญำ  เทศทำบ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/รายการที่ 17… 
รายการที่ 17 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงสำวสมใจ  เสำมี ครูโรงเรียนบ้ำนปลวกสูง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรุ่งรัตน์  อินทกูล ครูโรงเรียนวัดดงกลำง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยชูชีพ  ภักดีโต ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดินสำขำบ้ำนท่ำแห กรรมกำร 
4. นำงกัญญำรัตน์  กันน้อย ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ กรรมกำร 
5. นำงสำวสุภำรัตน์  ธนสัตยำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดิน        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
1. นำยนุกูล   นิยมไทย    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยธวัช   เต็งสุวรรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยบุญเลิศ  ด่ำนไทยน ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ กรรมกำร 
4. นำงรุ่งศรี  ใจเอ้ือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง  กรรมกำร 
5. นำยโอภำส  สังฆรักษ์  ครโูรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
6. นำงสำวธนิตำ  ศิริอ่อน ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก กรรมกำร 
7. นำงสำวอุทุมพร  หวังดีมั่นคง ครธูุรกำรโรงเรียนวัดเนินปอ กรรมกำร 
8. นำงสำวอำทิตยำ  เงินชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้ำนนิคม กรรมกำร 
9. นำยณัฐนนท์  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
10. นำยไพรัช  มีอุสำห์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังทับไทร กรรมกำร 
11. นำงสำวจิณำนันท์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลำกฆ้อน กรรมกำร 
12. นำงสำวทิพย์วิมล   ภู่ฤทธิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์) กรรมกำร 
13. นำยชนินทร์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำวเกศสุดำ  เปรมชำวนำ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 มีหน้ำที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร
กำรแข่งขัน  น ำเอกสำรประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน  พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ระหว่ำงวันที่  
29 – 30 กันยำยน 2558 ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขัน  จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรแข่งขัน ณ วันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
 
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
รายการที่ 1  การสร้าง Webpage  ประเภท  Web Editor  ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยประกอบ   สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหูช้ำง                  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณัฐนนท์  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
3. นำงสำวนิตยำ  พักดี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองพง กรรมกำร 
4. นำงสำวเกศสุดำ เปรมชำวนำ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ (ครุฑวิทยำกรณ์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 

/รายการที่ 2  … 
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รายการที่ 2  การสร้าง Webpage  ประเภท  Web Editor  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยชนินทร์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเพ็ญพร  เวชกร ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหูช้ำง กรรมกำร 
3. นำงสำวรุจิรำ  สุดแก้ว ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
4. นำยสิทธิเดช  วิลำสิน ี  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 3 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยฐิติรักษ์  เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้ำนหนองพระ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเกศสุดำ เปรมชำวนำ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ (ครุฑวิทยำกรณ์) กรรมกำร 
3. นำยสมชำย  พูลทัศน์ ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำร 
3. นำยณัฐนนท์  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
4. นำงสำวทิพย์วิมล   ภู่ฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 4 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยมงคล  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอุทุมพร  หวังดีมั่นคง ครูโรงเรียนวัดเนินปอ กรรมกำร 
3. นำงสำวน้ ำอ้อย สุขเลิศ ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 5 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน 
ประกอบด้วย 
1. นำยชนินทร์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรุจิรำ  สุดแก้ว ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
3. นำยเทพชลิต   เพ็งแตง ครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่  6  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยสิทธิเดช  วิลำสิน ี  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมงคล  ทองห่วง  ครูโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง กรรมกำร 
3. นำงสำวจิณำนันท์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลำกฆ้อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่  7 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหูช้ำง   ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยฐิติรักษ์  เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้ำนหนองพระ  กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสิทธิเดช  วิลำสิน ี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน            กรรมกำรและเลขำนุกำร กรรมกำร 
 
 

/รายการที่  8… 
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รายการที่  8  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยเสนำะ  เสำวภำ ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววรำรัตน์  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก กรรมกำร 
3. นำงสำวธิดำพรรณ วณิตย์

ธนำคม 
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล สำขำบ้ำนใหม่เนิน
สวรรค์ 

กรรมกำร 

4. นำงสำวอำทิตยำ  เงินชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้ำนนิคม กรรมกำร 
5. นำงสำวทิพย์วิมล   ภู่ฤทธิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่  9 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยสิทธิเดช  วิลำสิน ี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยหล่ม  วิชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง กรรมกำร 
3. นำงสำวเกศสุดำ เปรมชำวนำ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ (ครุฑวิทยำกรณ์) กรรมกำร 
4. นำยเทพชลิต  เพ็งแตง ครุโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวอุทุมพร  หวังดีมั่นคง ครูโรงเรียนวัดเนินปอ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 10 การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยธวัช  เต็งสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย์  โรจน์สว่ำง ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง (ทุ่งใหญ่)                  กรรมกำร 
3. นำงสำวจิณำนันท์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลำกฆ้อน กรรมกำร 
4. นำงสำวธนิตำ  ศิริอ่อน  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก กรรมกำร 
5. นำยโอภำส  สังฆรักษ์ ครูโรงเรีนยเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 11 การสร้าง Webpage  ประเภท  CMS ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำยไพรัช  มีอุสำห์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังทับไทร    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมงคล  ทองห่วง  ครูโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง             กรรมกำร 
3. นำงสำวอำทิตยำ  เงินชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้ำนนิคม กรรมกำร 
4. นำยอำณัติ  ภู่ยิ้ม ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 12-13 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นำยอำณัติ  ภู่ยิ้ม ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยหล่ม  วิชัย  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง             กรรมกำร 
3. นำยประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองขำว กรรมกำร 
4. นำยไพรัช  มีอุสำห์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังทับไทร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

/รายการที่ 14-15... 
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รายการที่ 14-15 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นำยประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองขำว ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอำณัติ  ภู่ยิ้ม ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ  กรรมกำร 
3. นำยสิทธิเดช  วิลำสิน ี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)                    
ทุกรำยกำร มีหน้ำที่ รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำแข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสิน
กำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง, ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของรำยกำร
แข่งขันแต่ละรำยกำร 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 
1. ว่ำทีพั่นตรีสุวิศิษฎ์  กันทำ           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยพยุง  มดเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำข่อย ฯ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวิสิทธิ์  สืบมี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำร 
4. นำยนพดล  เมืองสอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำเขียว กรรมกำร 
5. นำยวิจำรณ์  รอดอ่อง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้ำที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(สำระทัศนศิลป์)  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน น ำเอกสำรประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  ระหว่ำงวันที่ 29 - 30 กันยำยน 2558 ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขัน                
จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 
รายการที่ 1-2  การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”   ระดับชั้น ป.1-3,  ป.4-6 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำงอวยพร  วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพิทักษ์ศิลป์   แสนกล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงศิริลักษณ ์ มัทธวรัตน์ ครูโรงเรียนวัดคลองโนน กรรมกำร 
4. นำงจีระภำ  เอมเอ่ียม ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
5. นำยพลสิทธิ์  ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
6. นำงสำวเดือนเพ็ญ  ถำวรศักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่  3 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”   ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยกฤษณบดี  ปิ่นดี ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพร  ลือดำรำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววรรณพร  จันทร์ไทย ครูโรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์) กรรมกำร 
4. นำงสำวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
5. นำยพลสิทธิ์  ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
รายการที่ 4-5  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3,ป.4-6 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยวีรเชษฐ  เถำวัลย ์ ครูโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงประพำส  เพชรพงศ์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงประมวล   บุญจันทร์   ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน กรรมกำร 
4. นำงขนิษฐำ  วำดสุทธำชีพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์             กรรมกำร 
5. นำงรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/รายการที่  6... 
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รายการที่  6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยประเสริฐ   คงถำวร ครูโรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเกวลิน  บุญถึง ครูโรงเรียนบ้ำนวังกระดี่ทอง กรรมกำร 
3. นำงสมถวิล  ศรีฉ่ ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนคลองสะแกป่ำหวำย กรรมกำร 
4. นำงอำภรณ์  สมบูรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนโนนไผ่ขุย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 7 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.1–3   ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยประเสริฐ   คงถำวร ครูโรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเกวลิน   บุญถึง ครูโรงเรียนบ้ำนวังกระดี่ทอง   กรรมกำร 
3. นำงสมถวิล  ศรีฉ่ ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนคลองสะแกป่ำหวำย กรรมกำร 
4. นำงอำภรณ์  สมบูรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนโนนไผ่ขุย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 8 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยวิชัย  โพธิ์ข ำ ครูโรงเรียนบ้ำนวังทับไทร           ประธำนกรรมกำร 
2. นำยขรรชัย  สำรนอก ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน กรรมกำร 
3. นำงขวัญเรียม  มณีธรรม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 9-10 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3,ป.4-6 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำงณัฐนันท์  เปียวัฒน์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพิษณุ  วิชน ี ครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กรรมกำร 
3. นำงประภัสสร  สวำมีชัย  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 11  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 
1. นำงสำววรรณพร  จันทร์ไทย ครูโรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์) ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกฤษณบดี  ปิ่นดี ครูโรงเรียนวัดรำชช้ำงขวัญ กรรมกำร 
3. นำยสมพร  ลือดำรำ  ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ กรรมกำร 
4. นำงสำวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 12  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยกฤษณบดี  ปิ่นดี ครูโรงเรียนวัดรำชช้ำงขวัญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพร  ลือดำรำ  ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ กรรมกำร 
3. นำงสำววรรณพร  จันทร์ไทย ครูโรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์) กรรมกำร 
4. นำงสำวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

/รายการที่ 13... 
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รายการที่ 13 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ป.1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำยวิชัย  โพธิ์ข ำ ครูโรงเรียนบ้ำนวังทับไทร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจีระภำ  เอมเอ่ียม ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ  กรรมกำร 
3. นำยบุญธรรม  เมิกสว่ำง ครูโรงเรียนบ้ำนปำกดง      กรรมกำร 
4. นำยพลสิทธิ์  ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 14  การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงณัฐนันท์  เปียวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์         ประธำนกรรมกำร 
2. นำยช ำนำญ  อุไรวรรณ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก กรรมกำร 
3. นำงศุกฤตำ  ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ      กรรมกำร 
4. นำงขนิษฐำ  วำดสุทธำชีพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 15  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงศุกฤตำ  ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ      ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวีรเชษฐ  เถำวัลย ์ ครูโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยประพำส  เพชรพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์      กรรมกำร 
4. นำงประมวล  บุญจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน         กรรมกำร 
5. นำยพลสิทธิ์  ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

มีหน้ำที่รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำแข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำยตัดสิน            
กำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของรำยกำร
แข่งขันแต่ละรำยกำร 

 

คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
1. นำยภูธิปพัฒน์  ศศิธรชินศักดิ์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสมหมำย คุ้มวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอ ำนำจ  ศรีทิม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีศรัทธำรำม กรรมกำร 
4. นำยปฏิพัฒน์  บุญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสน กรรมกำร 
5. นำยสมโภชน์  บุญเรศ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำยวิจำรณ์  รอดอ่อง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นำงสำวพรำวศิริ  ชมพู ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 

 

 

/นำยปตินันท์...   
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8. นำยปตินันท์  ศรีพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวพรประภำ  เขียวเขิน ครูธุรกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นำงสำวเพชรมำลี  ธูปทอง ครูธุรกำรโรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำงสำวภัควลัญชญ์  ยอดเปลี่ยน ครูธุรกำรโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้ำที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(สำระดนตรี) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรแข่งขัน   น ำเอกสำร
ประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน  พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  ระหว่ำงวันที่ 29 – 30 กันยำยน 2558 
ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขัน จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผล                
กำรแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) 
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ระดับชั้น ป.1-6,  ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยวชิระ  ศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนพมำศ  เถำวัลย์ ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศุภกฤษ์  อำชีพโกศลกุล ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง กรรมกำร 
4. นำงสำวศิริรัตน์  พรมมำศ ครูโรงเรียนบ้ำนยำงห้ำหลุม สำขำบ้ำนปลำยห้วย กรรมกำร 
5. นำยมนัส  เลิญไธสง ครูโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำร 
6. นำยพรภวิทย์  พ่วงสุข ครโูรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
7. นำยไกรสร ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโสน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันขับร้อง “ขับร้องเพลงไทย”ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยสิรภพ  มีจำด ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิทธิเดช  เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวโชติกำ   นิลมะณี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
4. นำงอำรีรัตน์  เถำสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพยอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันวงดนตรีไทย   
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-6 และ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเดี่ยว ป.1-6  
ประกอบด้วย  
1. นำยสิรภพ  มีจำด ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิทธิเดช  เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพัชชำณฐั  อัตพรต ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
4. นำงสำวโชติกำ   นิลมะณี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
5. นำงอำรีรัตน์  เถำสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพยอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-3 ประกอบด้วย  
1. นำยสิรภพ  มีจำด ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิทธิเดช  เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวโชติกำ   นิลมะณี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
4. นำงอำรีรัตน์  เถำสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพยอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 ประกอบด้วย  
1. นำยสิรภพ  มีจำด ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิทธิเดช  เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพัชชำณัฐ  อัตพรต ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
4. นำงสำวโชติกำ   นิลมะณี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
5. นำงอำรีรัตน์  เถำสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพยอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับช้ัน ป.1- ม.3 ประกอบด้วย  
1. นำยอุดม  หุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพำน   ม่วงแจ่ม ครูโรงเรียนสระยำยชีมิตรภำพที่ 79         รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนพมำศ  เถำวัลย์ ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำร 
4. นำงสำวโชติกำ  นิลมะณี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
5. นำยอภิเมธ  หว่ำงศรี ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
6. นำงนิภำรัตน์  เอื้ออังกูรดิษกุล ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์)     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.1- ม.3 ประกอบด้วย  
1. นำยอุดม  หุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพำน   ม่วงแจ่ม ครูโรงเรียนสระยำยชีมิตรภำพที่ 79         รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนพมำศ  เถำวัลย์ ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำร 
4. นำงสำวโชติกำ  นิลมะณี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
5. นำงนิภำรัตน์  เอื้ออังกูรดิษกุล ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์)     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1-6,ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำยวรวุฒ ิ มีศิริ ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพัชรี  ตัณฑุลอุดม ครโูรงเรียนบ้ำนป่ำแซง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยไพศำล  สว่ำงจิตร ครูโรงเรียนวัดเกำะแก้ว กรรมกำร 
4. นำยกฤษณ์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงฐิติยำ  จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทเดี่ยว ประกอบด้วย 
1. นำงมัลลิกำ  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวรวุฒิ  มีศิริ  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงธนี  ดวงดอกไม้ ครูโรงเรียนบ้ำนบัวยำง กรรมกำร 
4. นำยกฤษณ์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทเดี่ยว,  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว และ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นำยปฏิพัฒน์  บุญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมัลลิกำ  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุรินทร์  จันทร์ไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ กรรมกำร 
4. นำยพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
5. นำยสมศักดิ์  บุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่) กรรมกำร 
6. นำงนิตยำ  นำกแนม ครูโรงเรียนวัดเขำรูปช้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ป.1-6 และ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นำงคนึงนิตย์ เพรียวพำนิช ครูโรงเรียนวัดดงกลำง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจันทร์ฉำย  ข ำมั่น ครูโรงเรียนบ้ำนปลวกสูง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงบุษรินทร์  มชัฌิมำ ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์) กรรมกำร 
4. นำยวำริช  รัตนกรรดิ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก กรรมกำร 
5. นำงสำววรรณจุรี  แถวโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.1-3 และ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นำงคนึงนิตย์ เพรียวพำนิช ครูโรงเรียนวัดดงกลำง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจันทร์ฉำย  ข ำมั่น ครูโรงเรียนบ้ำนปลวกสูง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงบุษรินทร์  มัชฌิมำ ครูโรงเรียนบ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์) กรรมกำร 
4. นำงทิพำพร  เพชรอ ำไพ ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
5. นำยวำริช  รัตนกรรดิ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก กรรมกำร 
6. นำงสำววรรณจุรี  แถวโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ป.1-6 และ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นำงมัลลิกำ  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุรินทร์  จันทร์ไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยดรุณ  สุขหนุน ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำร 
4. นำยพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
5. นำยสมศักดิ์  บุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่) กรรมกำร 
6. นำงนิตยำ  นำกแนม ครูโรงเรียนวัดเขำรูปช้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับช้ัน ม.1-3 และ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นำยปฏิพัฒน์  บุญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมัลลิกำ  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุรินทร์  จันทร์ไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ กรรมกำร 
4. นำยพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
5. นำยสมศักดิ์  บุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่) กรรมกำร 
6. นำงนิตยำ  นำกแนม ครูโรงเรียนวัดเขำรูปช้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นำยปฏิพัฒน์  บุญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสน ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมัลลิกำ  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุรินทร์  จันทร์ไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ กรรมกำร 
4. นำยดรุณ  สุขหนุน ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ กรรมกำร 
5. นำยพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
6. นำงนิตยำ  นำกแนม ครูโรงเรียนวัดเขำรูปช้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  (สำระดนตรี)  ทุกรำยกำร มีหน้ำที่ รับรำยงำนตัว
นักเรียนที่เข้ำแข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสินกำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน  
เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง, ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการด าเนินการกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 
1. นำยภูธิปพัฒน์  ศศิธรชินศักดิ์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสมหมำย คุ้มวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอ ำนำจ  ศรีทิม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีศรัทธำรำม กรรมกำร 
4. นำยปฏิพัฒน์  บุญรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสน กรรมกำร 
5. นำยสมโภชน์  บุญเรศ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำงสำยสวำท  รัตนกรรดิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นำงสำวพรำวศิริ  ชมพู ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
8. นำยปตินันท์  ศรีพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวพรประภำ  เขียวเขิน ครูธุรกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นำงสำวเพชรมำลี  ธูปทอง ครูธุรกำรโรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำงสำวภัควลัญชญ์  ยอดเปลี่ยน ครูธุรกำรโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

                  มีหน้ำที่  คดัเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระนำฎศิลป์) ก ำหนดหลักเกณฑ์                
ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขัน ตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรแข่งขัน น ำเอกสำร
ประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  ระหว่ำงวันที่  29 – 30 กันยำยน 2558 
ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขัน  จำกคณะกรรมกำรตัดสิน  ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำร
แข่งขัน ณ วันแข่งขันภำยหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนฏกร  ปิ่นสกุล      ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนท่ำหลวง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปุณสิรำ  โตสินฐำธร       ครูโรงเรียนบ้ำนบัวยำง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเสำวภำ   ตั้งใจ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ  กรรมกำร 
4. นำงเตือนใจ  แผนสนิท ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
5. นำงสำวโสภิดำ แดงเรือง ครูโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำร 
6. นำงมำนพ  สมบุญยอด ครูโรงเรียนบ้ำนสระบรเพ็ด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นำงอรุณี  อำจองค์ ครูโรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์)   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงณัฐณิชำ  ยอดวิญญูวงศ์       ครูโรงเรียนบ้ำนนิคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเฉลำ  ส้มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนดงเสือเหลือง  กรรมกำร 
4. นำงอัญชลี  เทศแก้ว ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่) กรรมกำร 
 

/นำงนิรัชดำ... 
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5. นำงนิรัชดำ  สุขหนุน ครูโรงเรียนเทศบำลโพธิ์ประทับช้ำง กรรมกำร 
6. นำงภัทรำพร นิธิธรรมกร ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนฏกร  ปิ่นสกุล      ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนท่ำหลวง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปุณสิรำ  โตสินฐำธร       ครูโรงเรียนบ้ำนบัวยำง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเสำวภำ   ตั้งใจ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ  กรรมกำร 
4. นำงเตือนใจ  แผนสนิท ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
5. นำงมำนพ  สมบุญยอด ครูโรงเรียนบ้ำนสระบรเพ็ด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันการแสดงตลก  ระดับช้ัน ป.1 –ม.3  และ 
การแข่งขันมายากล  ระดับชั้น ป.1 – ม.3   ประกอบด้วย 
1. นำยวิโรจน์  เรือนสวัสดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำกระดำน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมศักดิ์  บุญเกิด ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง(ทุ่งใหญ่) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยดีตรง  ชูประสิทธิ์  ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน กรรมกำร 
4. นำยชัยรักษ์  เอื้อวีรวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองหลุม กรรมกำร 
5. นำงสำวสุภำพร  บุญค ำ  ครูโรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระนำฏศิลป์)  ทุกรำยกำร มีหน้ำที่                    
รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำแข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสินกำรแข่งขันตำม
เกณฑ์กำรแข่งขัน  เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ ยวข้อง, ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน    
ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน… 
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6. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คณะกรรมการด าเนินการกลุม่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นำยสรพงษ์  กล่อมจิตต์         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยถิรวัฒน์  สุดจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพิกุล              รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพีรพงศ์  หมอนทอง         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองสะแกป่ำหวำย            กรรมกำร 
4. นำยอนันต์  จันทร์ลี          ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
5. นำงธนพรรณ  รอดก ำเหนิด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำยประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์ ครโูรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้ำที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ด ำเนินกำร                 
ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรแข่งขัน น ำเอกสำร
ประกอบกำรแข่งขันมอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน  พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ระหว่ำงวันที่  29 – 30 กันยำยน 2558  
ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมผลกำรแข่งขัน  จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผล                
กำรแข่งขัน ณ วันแข่งขัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
 

รายการที่ 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3 ประเภททีมละ 6 คน ประกอบด้วย 
1. นำยถิรวัฒน์  สุดจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพิกุล              ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประทีป  ด้วงกัน ครูโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกัทลี  คำรมปรำชญ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
4. นำงศิริพร  ภู่ดี ครูช่วยรำชกำรโรงเรียนวัดบ้ำนไร่ กรรมกำร 
5. นำยภคพล  เอมเอ่ียม ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
6. นำยพรรษวุฒิ  ธนูทอง ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
7. นำยล ำใย  สิงห์ลอ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีมละ 6 คน และ ประกอบด้วย 
1. นำยไพฑูรย์  รอดศรีธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน (ธนำคำร

กรุงเทพ 1) 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยชัยชำญ  รักผึ้ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ประทับช้ำง 
(ทุ่งใหญ่) 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยไพรัช  จันทรำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล กรรมกำร 
4. นำงกัทลี  คำรมปรำชญ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
5. นำงสำวสุกัญญำ  ถนอมมิตร์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองขำว กรรมกำร 
6. นำยดีตรง  ชูประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/รายการที่ 3... 
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รายการที่ 3 การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีมละ 8 คน และ ประกอบด้วย 
1. นำยสุวิทย์  ทองค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนก ำแพงดิน ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนเรศ    ศรีประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนแตง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยชัยชำญ  รักผึ้ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอนุบำลโพธ์ิประทับช้ำง (ทุ่งใหญ่) กรรมกำร 
4. นำงสำวธนำธิ  เหรียญวิลำศ          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
5. นำยไพรัช  จันทรำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล กรรมกำร 
6. นำยสมจิตร  ไตรธรรม ครูโรงเรียนสระยำยชีมิตรภำพที่ 79 กรรมกำร 
7. นำยดีตรง  ชูประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 4 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีมละ 3 คน  
1. นำงอ ำภำ  บุญศิริ ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน (ธนำคำรกรุงเทพ 1)        ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรพิน  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
3. นำงสำวบุษบำ  ฤกขะเมธ          ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง กรรมกำร 
4. นำงชนิดำ  ถำวรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 5 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีมละ 3 คน  
1. นำงอ ำภำ  บุญศิริ ครูโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน (ธนำคำรกรุงเทพ 1)        ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวบุษบำ  ฤกขะเมธ          ครูโรงเรียนบ้ำนเนินขวำง กรรมกำร 
3. นำงชนิดำ  ถำวรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ  กรรมกำร 
4. นำงสำวพจนำ  บุญคุ้ม ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ทุกรำยกำร มีหน้ำที่ รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำ
แข่งขันและด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสินกำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน  เมื่อเสร็จสิ้น
กำรแข่งขัน รวบรวมเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ 
ที่ได้รับมอบหมำย ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของแต่ละรำยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย… 



~ 24 ~ 
 

7. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
คณะกรรมการด าเนินงานกลุม่การศึกษาปฐมวัย 
1. นำยกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญ

โรจน์    
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอดิศร  ทิพย์ท ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจระเข้ผอม                             รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงภำวิณี  แจ่มอ ำพร ครโูรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง                               กรรมกำร 
4. นำงดำรำพร  เปี่ยมงำม          ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง                           กรรมกำร 
5. นำงกฤติยำ  สุวรรณคีรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงอรพินท์  พิมพ์เขตต์          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มกำรศึกษำปฐมวัย  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร  ให้ค ำปรึกษำ  
แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรแข่งขัน   น ำเอกสำรประกอบกำรแข่งขัน
มอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 29 – 30 กันยำยน 2558 ตรวจสอบเอกสำร
และรวบรวมผลกำรแข่งขัน จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรแข่งขัน ภำยในวัน
เสร็จสิ้นกำรแข่งขันของแต่ละรำยกำร 

 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
รายการที่ 1 การปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงสุชีลำ  รอดก ำเหนิด         ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสำวิตรี   กวยทะวิมล ครูโรงเรียนบ้ำนคลองสะแกป่ำหวำย รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงพิสมร  เอี่ยมอำจ ครูโรงเรียนบ้ำนนำพิบูลพิทยำ กรรมกำร 
4. นำงประทิน  เขียวพุ่มพวง        ครูโรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม                   กรรมกำร 
5. นำงวิมลมำศ  ค ำฟัก ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รายการที่ 2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นปฐมวัย ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นำงบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น         ครูโรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจันทิมำ  อังเพชร ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกิตติมำ  ขุนเพชร ครูโรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์) กรรมกำร 
4. นำงอ ำนวย  นำกกร        ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยน้อย                   กรรมกำร 
5. นำงสำวอำทิตยำ   ถำวร ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำเยี่ยม            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มกำรศึกษำปฐมวัย  ทุกรำยกำรมีหน้ำที่ รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำแข่งขัน
และด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสินกำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้น                 
กำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เก่ียวข้อง, ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน  ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ                
ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของรำยกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
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8. กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 
คณะกรรมการด าเนินงานกลุม่การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 
1. นำยวิเชียร  บ ำรุงมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์                    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกำสิทธิ์  สิงห์ดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวิชัย  บุญโห้  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก           กรรมกำร 
4. นำยวิจำรณ์  รอดอ่อง        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5. นำงสำวทองปอน  พิรำ          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวสุรัชฎำ  ด ำเนินโฉม  ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  คัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินของกลุ่มกำรศึกษำพิเศษ  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ให้ค ำปรึกษำ  
แนะน ำกำรด ำเนินกำรแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ด ำเนินกำรเก่ียวกับเอกสำรกำรแข่งขัน   น ำเอกสำรประกอบกำรแข่งขัน
มอบให้คณะกรรมกำรตัดสิน พร้อมด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 29 – 30 กันยำยน 2558 ตรวจสอบเอกสำร
และรวบรวมผลกำรแข่งขัน จำกคณะกรรมกำรตัดสิน ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลกำรแข่งขัน ภำยใน                
วันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของแต่ละรำยกำร 

 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – ภาษาไทย 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6, ม.1-3 ประกอบด้วย  
1. นำงนลินี  บ ำรุงมำ ครูโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร)                    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสังวำลย์  คงเมือง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงนภำกร  ทิพย์ท ำ  โรงเรียนบ้ำนเนินพยอม           กรรมกำร 
4. นำงอัชรำ  จันแดง  ครูโรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
5. นำงสรวงสุดำ  บุญเรศ          ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 และ 
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 ประกอบด้วย  
1. นำงยุพิน  พันธ์หวยพงศ์ ครูโรงเรียนวัดโนนป่ำแดง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพรรณอร  สุริยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงภควดี  ทองรัตน์  ครโูรงเรียนบึงเฒ่ำวิทยำ  กรรมกำร 
4. นำงกัลยกร  พันตรีเกิด  ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่ กรรมกำร 
5. นำงสุมำลี  ศรีทอง  ครูโรงเรียนวัดบ้ำนล ำนัง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – ศิลปะ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการสติปัญญา ป.1-6, ม.1-3,  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6, ม.1-3,  
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6, ม.1-3 และ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-3 
ประกอบด้วย 
 

1. นำยพิทักษ์ศิลป์  แสนกล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศิริลักษณ์  มัทธวรัตน์ ครูโรงเรียนวัดคลองโนน รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยมำนะ  พลำยเพลิด  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองพระ  กรรมกำร 
4. นำงสำวสมควร  เชิงหล ำ  ครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงขวัญเรียม  มณีธรรม  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำไหล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ประกอบด้วย 
 

1. นำยสมศักดิ์  สร้อยสนธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนำรีรัตน์  หุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจิรัญญำ   สุจริต  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร  กรรมกำร 
4. นำงยุพำ  เฟื่องโชติกำร  ครูโรงเรียนบ้ำนนิคม กรรมกำร 
5. นำงทิพำพร  เพชรอ ำไพ  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6, ม.1-3, 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6, ม.1-3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-6, และ 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6, ม.1-3 
ประกอบด้วย 
 

1. นำงนำรีรัตน์  หุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงทิพำพร  เพชรอ ำไพ  ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอนงค์  แก้วทองดี ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง  กรรมกำร 
4. นำงมำลี  บุญแย้ม  ครูโรงเรียนวัดคลองโนน กรรมกำร 
5. นำงส ำเนียง  นำป้อม ครูโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6,  
1. นำงล ำเทียน  พันสด ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงส้มลิ้ม  ตรงต่อกิจ ครูโรงเรียนวัดหำดมูลกระบือ กรรมกำร 
3. นำงณัฐพร  มธุรส ครูโรงเรียนบ้ำนโนนทอง กรรมกำร 
4. นำงประภำรัตน์  กลัดแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6  
1. นำงสุฌำณี  นิชี ครูโรงเรียนบ้ำนดงเสือเหลือง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวประภำณี  ปัณรำช  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำคร  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน  กรรมกำร 
4. นำงสำวเครือวัลย์  นันทะสำร  ครูโรงเรียนบ้ำนวังอ้อ กรรมกำร 
5. นำงกำญจนำ  ดีมั่น ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6,  
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 และ  
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6  
ประกอบด้วย 
1. นำงสำริณี  เที่ยงอยู่ ครูโรงเรียนวัดโนนป่ำแดง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงส ำเริง  ตงเท่ง  ครูโรงเรียนวัดเนินปอ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงนิศำชล  ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดวังตะขบ  กรรมกำร 
4. นำยบุญส่ง  หงษ์อร่ำม  ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมกำร 
5. นำงอรอุมำ  มุทุจัด ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำเยี่ยม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นำงสุฌำณี  นิชี ครูโรงเรียนบ้ำนดงเสือเหลือง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวประภำณี  ปัณรำช  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำคร  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอนุบำลวังทรำยพูน  กรรมกำร 
4. นำงสำวเครือวัลย์  นันทะสำร  ครูโรงเรียนบ้ำนวังอ้อ กรรมกำร 
5. นำงกำญจนำ  ดีมั่น ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงช้ันและ  
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
ประกอบด้วย 
1. นำยโอภำส  สังฆรักษ์ ครโูรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกัลยำ   ทองม่วง  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งส ำรำญ กรรมกำร 
3. นำงสำวเยำวรัตน์  กระจ่ำงเปล่ง ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 และ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นำงณัฐธร  อัสโย ครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยภำณุวัฒน์  ชำวพะเยำว์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวปลวก กรรมกำร 
3. นำงสำวจิรำวรรณ  รินทรำ ครูโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ  กรรมกำร 
4. นำงสำวศิขรินทร์  สดศรี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองพระ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มกำรศึกษำพิเศษ  ทุกรำยกำรมีหน้ำที่ รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำแข่งขัน
และด ำเนินกำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรกลุ่มมอบหมำย ตัดสินกำรแข่งขันตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้น                
กำรแข่งขัน รวบรวม เอกสำรต่ำงๆที่เก่ียวข้อง, ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน  ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มฯ                
ที่ได้รับมอบหมำย  ภำยในวันเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของรำยกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 


