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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ครั้งที ่ 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 ำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 
ระหว่ำงวันที่ 29-30 กันยำยน 2558 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1, โรงเรียนเทศบำล
บ้ำนปำกทำง, โรงเรียนอนุบำลพิจิตร,  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ , สนำมกีฬำกลำงจังหวัดพิจิตร                     
และสนำมศำลำกลำงจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่) 
                  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงประกำศรำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังแนบท้ำยประกำศนี้ 

     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 ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

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

* * * * * * * * * 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นำยพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 

1.2 นำยนุกูล   นิยมไทย                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำยสรพงษ์  กล่อมจิตต์         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

1.4 นำยธวิช  ฉัตรพันธ์              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

1.5 นำยภูธิปพัฒน์  ศศิธรชินศักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

1.6 นำยกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

1.7 ว่ำที่ พ.ต.สุวิศิษฎ์  กันทำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

1.8 นำงสำวบุญครอง  กุลดี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

1.9 ว่ำที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

กรรมกำร 

   1.10 นำยสุเทพ  บุญวัฒน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รักษำรำชกำร
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

กรรมกำร 

   1.11 นำยโชคชัย ชัยรัตนศกัดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

   1.12 นำยจ ำรูญ บูรณกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน กรรมกำร 

   1.13 นำยจรัญ  บุญมำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

   1.14 นำยจักรพงษ์  ศุขวิทย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
   1.15 นำงวิเชียร  สังขนุกิจ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
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1.16 นำยวิศำล  รอดก ำเหนิด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบำ้นปำกทำง กรรมกำร 
1.17 นำยประสำร  เมืองเหลือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
1.18 นำยวิเชียร  บ ำรุงมำ ประธำนกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง กรรมกำร 
1.19 นำยสมหมำย  โตนำรำง นำยกสมำคม ฯ อ ำเภอเมือง กรรมกำร 
1.20 นำยบุญเลิศ  บัวพันธ์ นำยกสมำคม ฯ อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง กรรมกำร 
1.21 นำยวิเชียร  ศิริจันทร์ นำยกสมำคม ฯ อ ำเภอสำมง่ำม กรรมกำร 
1.22 นำยวิชญ์พล  ถิ่นนุช นำยกสมำคม ฯ อ ำเภอวังทรำยพูน กรรมกำร 
1.23 นำยทวิช  ศรีสวัสดิ ์ นำยกสมำคม ฯ อ ำเภอสำกเหล็ก กรรมกำร 
1.24 นำยศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร นำยกสมำคม ฯ อ ำเภอวชิรบำรมี/              

ประธำนกลุ่มโรงเรียนวังโมกข์ 
กรรมกำร 

1.25 นำยสุเนตร  พินิจสงครำม ประธำนกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง กรรมกำร 
1.26 นำยโชติ  เปี่ยมงำม ประธำนกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง กรรมกำร 
1.27 นำยดิเรก  ทับอินทร์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนวังกลม กรรมกำร 
1.28 นำยอ ำนำจ  เพ็งศิริ ประธำนกลุ่มโรงเรียนป่ำมะคำบปำกทำง กรรมกำร 
1.29 นำยกำสิทธิ์  สิงห์ดี ประธำนกลุ่มโรงเรียนท่ำฬ่อ กรรมกำร 
1.30 นำยศรัณยู  กะโห้ ประธำนกลุ่มโรงเรียนวังปลำไหล กรรมกำร 
1.31 นำยศรำยุทธ  ตำสี ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง กรรมกำร 
1.32 นำงรุ่งศรี  ใจเอ้ือ ประธำนกลุ่มโรงเรียนวังท่ำช้ำง กรรมกำร 
1.33 นำยธีธัช  นำระหัด ประธำนกลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่ กรรมกำร 
1.34 นำยสมศักดิ์  สร้อยสนธิ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ กรรมกำร 
1.35 นำยสมควร  จันทพิมพ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเนินสว่ำง กรรมกำร 
1.36 นำยพิพัฒน์  นิ่มพันธ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนก ำแพงสำม กรรมกำร 
1.37 นำยสุรพล  ศิลปธร ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองโสน กรรมกำร 
1.38 นำยอ ำนวย  ปำค ำวัง ประธำนกลุ่มโรงเรียนปอรังนก กรรมกำร 
1.39 นำยสุรเศรษฐ  พำนิชกุล ประธำนกลุ่มโรงเรียนท่ำเยี่ยม กรรมกำร 
1.40 นำยธนกฤต  เต็งสุวรรณ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองหญ้ำเหล็ก กรรมกำร 
1.41 นำยสมใจ  สมบุญยอด ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำบัว กรรมกำร 
1.42 นำยพิษณุ  เส็งพำนิช รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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1.43 นำยพิทยำ  บุญเกตุ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.44 นำยปตินันท์  ศรีพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       

 มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก  ในกำรด ำเนินกำรจัดงำนแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร                                                                                           
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายเลขานุการ   ประกอบด้วย   
2.1 นำยพิษณุ  เส็งพำนิช รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

2.2 นำยวิศำล รอดก ำเหนิด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำยประสำร  เมืองเหลือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
2.4 นำยวิเชียร  บ ำรุงมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
2.5 นำงสำวนำรีรัตน์  ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.6 นำงสำวศศิธร  อภินันทโน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.7 นำงนิศำนำถ  ขันธบูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.8 นำยสุรกิจ  วงศ์สุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.9 นำยล ำใย  สิงห์ลอ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 

  2.10  นำงสำวธนำธิ  เหรียญวิลำศ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
  2.11  นำงสำวอุบลวรรณ  เปรมโสตร์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
  2.12  นำงสำวจันทนำ  เกษนุช รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
  2.13  นำงนิกูล  ทองหน้ำศำล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยำ) กรรมกำร 
  2.14  นำยสังเวย  หมอนเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดงป่ำค ำ กรรมกำร 
  2.15  นำยพิพัฒน์  นิ่มพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำมง่ำม กรรมกำร 
  2.16  นำยอำรีย์  ทะจะกัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภำพที่ 54) กรรมกำร 
  2.17  นำยบ ำรุง  สุขประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองนำด ำพิทยำ กรรมกำร 
  2.18  นำยธวัช  เต็งสุวรรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ กรรมกำร 
  2.19  นำยบุญเลิศ  ด่ำนไทยน ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ กรรมกำร 
  2.20  นำงรุ่งศรี  ใจเอ้ือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง กรรมกำร 
  2.21  นำยวิสิทธิ์  สืบม ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำร 
  2.22  นำยพยุง  มดเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำข่อย                                

(สนง.สลำกกินแบ่งรัฐบำลสงเครำะห์ 126) 
กรรมกำร 
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2.23 นำยนพดล  เมืองสอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำเขียว กรรมกำร 
2.24 นำยสมหมำย  คุ้มวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมำบแฟบ กรรมกำร 
2.25 นำยเฉลิมชำติ  พฤกษะวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวดง กรรมกำร 
2.26 นำยดิเรก  ทับอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
2.27 นำยอ ำนำจ  ศรีทิม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีศรัทธำรำม กรรมกำร 
2.28 นำยถิรวัฒน์  สุดจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพิกุล กรรมกำร 
2.29 นำยอดิศร  ทิพย์ท ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจระเข้ผอม กรรมกำร 
2.30 นำยพีรพงศ์  หมอนทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองสะแกป่ำหวำย กรรมกำร 
2.31 นำยกำสิทธิ์  สิงห์ดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ กรรมกำร 
2.32 นำยวิชัย บุญโห ้ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก กรรมกำร 
2.33 นำยวิจำรณ์  รอดอ่อง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.34 นำยสุรินทร์  จุลบุตร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.35 นำยน ำชัย  ใบตระกูล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.36 นำยสมโภชน์  บุญเรศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.37 นำงสำยสวำท  รัตนกรรดิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.38 นำงธนพรรณ  รอดก ำเหนิด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.39 นำงสำวทองปอน  พิรำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.40 นำงภัทรำวรรณ  ภูมินทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.41 นำยสมพร  ปำนแสง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.42 นำยพิทยำ  บุญเกต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2.43 นำงภำวิณี  แจ่มอ ำพร ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.44 นำยไกรวิทย์  ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.45 นำงศลิษำ  ไชยพรพัฒนำ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.46 นำงสำวพรำวศริิ  ชมพู ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.47 นำงสำวเพ็ญนภำ  ค ำพำขำว ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.48 นำยโอภำส  สังฆรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.49 นำยประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
2.50 นำยชนินทร์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
2.51 นำงสำววิภำ  รัตนชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
2.52 นำยอนันต์  จันทร์ลี ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
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2.53 นำยปตินันท์  ศรีพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.54 นำยปิติ  วิทยกำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.55 นำงกฤติยำ  สุวรรณคีรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.56 นำงอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                    มีหน้ำที่ จัดท ำเอกสำร ประสำนงำน  สนับสนุน  แนะน ำ  ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีกำรศึกษำ  2558 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                      

3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
3.1 นำยพิษณุ  เส็งพำนิช รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

3.2 นำยถวิล   วัดเกวี้ยพงษ์                ครูโรงเรียนบ้ำนวังอ้อ รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยวิษณุ  สนปี ครูโรงเรียนบ้ำนสวนแตง กรรมกำร 
3.4 นำยเสนำะ   เสำวภำ ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ กรรมกำร 
3.5 นำยเฉลิม  เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้ำนมำบฝำง กรรมกำร 
3.6 นำยอัษฎำวุธ  ศรีส ำรำญ ช่ำงไพฟ้ำ ช 4  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้ำที่ บันทึกภำพ และประชำสัมพันธ์ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีกำรศึกษำ 2558 ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
และเครือข่ำยที่เหมำะสม 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ พิธีเปิด  ประกอบด้วย 
4.1 นำยพิษณุ  เส็งพำนิช รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

4.2 นำยวิศำล  รอดก ำเหนิด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำยพิทยำ  บุญเกตุ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ กรรมกำร 
4.4 นำงสำวนำรีรัตน์  ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4.5 นำงสำวศศิธร  อภินันทโน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4.6 นำงนิศำนำถ  ขันธะบูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4.7 นำยสุรกิจ  วงศ์สุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4.8 นำงอัญชลี  ชัยชนะกุลมงคล ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
4.9 นำงสำวปริญญำภรณ์  ทับบุญมี ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 

  4.10  นำยหัสชัย  บัวชุม ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  4.11  นำยอัศวิน  ถำวรศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  4.12  นำงธนพรรณ  รอดก ำเหนิด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  4.13  นำงอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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  4.14  นำงสำวภัควลัญชน์  ยอดเปลี่ยน ครูธุรกำรโรงเรียนวัดป่ำมะคำบฯ กรรมกำร 
  4.15  นำงสำวเพชรมำลี  ธปูทอง  ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
  4.16  นำงสำวพรประภำ  เขียวเขิน ครูธุรกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  4.17  นำงสำววรรณพร  ว่องวิไลรัตน์  ครูธุรกำรโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ กรรมกำร 
  4.18  นำงรัชฎำวรรณ  บุญวัดหงษ์  ครูธุรกำรโรงเรียนอนุบำลวชิรบำรมี(ต้นประดู่) กรรมกำร 
  4.19  นำยปตินันท์  ศรีพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  4.20  นำยปิติ  วิทยกำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  4.21  นำงกฤติยำ  สุวรรณคีรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

         มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีเปิด – ปิด สถำนที่ ตบแต่ง กำรแสดง พิธีกร รูปแบบ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65  ปีกำรศึกษำ 2558   ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  การบัญชี  ประกอบด้วย 
   5.1  นำยนุกูล  นิยมไทย     รองผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต1 
ประธำนกรรมกำร 

   5.2  นำยสอำงค์  ธุมำ    เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีอำวุโส รองประธำนกรรมกำร 
   5.3  นำยมนูญ  กำหำ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
   5.4  นำงนงค์นุช   ตุลำพงษ์                 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำร 
   5.5  นำงสมคิด  ไตรยุทธรงค นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
   5.6  นำงสำววิริยำ มีไชโย เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
   5.7  นำงสำวนิษำกร   ใจแสน               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   5.8  นำยปตินันท์  ศรีพงษ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เบิก-จ่ำย ติดตำม ก ำกับ ในกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 65  ปีกำรศึกษำ 2558   ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 
   6.1  นำยวิศำล  รอดก ำเหนิด     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง ประธำนกรรมกำร 
   6.2  นำยประสำร  เมืองเหลือ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร รองประธำนกรรมกำร 
   6.3  นำยวิเชียร  บ ำรุงมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รองประธำนกรรมกำร 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
   6.4  นำยวีระ  อินทะกูล ช่ำงไฟฟ้ำ ช 4 กรรมกำร 
   6.5  นำยกรี  กองเทียม ช้ำงไม้ ช 4 กรรมกำร 
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   6.6  นำยสมภพ  คุ้มเวช พนักงำนพัสดุ ส 4  กรรมกำร 
   6.7  นำยสนำม  สุขเกษม ช่ำงไฟฟ้ำ ช 4 กรรมกำร 
   6.8  นำยวิษณุ  ศรีเมืองช้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ ช 4 กรรมกำร 
   6.9  นำยฉัตรชัย  เจริญทิม ช่ำงไฟฟ้ำ ช 4 กรรมกำร 
   6.10 นำยสมคิด  ศรีสุข ช่ำงไฟฟ้ำ ช 4 กรรมกำร 
   6.11 นำยวสันต์  ลอยพงษ์ศรี ช่ำงไฟฟ้ำ ช 4 กรรมกำร 
  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 
  6.12 นำงสำวธนำธิ  เหรียญวิลำศ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
  6.13 นำงอรพร  ข ำทองระย้ำ ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
  6.14 นำยชนินทร์  เปี่ยมงำม ครูโรงเรียนอนุบำลพิจิตร กรรมกำร 
  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์   
  6.15 นำงสำวนงลักษณ์  ศุขวิทย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  6.16 นำงเฉลย  ธีรทัพเทวัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  6.17 นำงขนิษฐำ  วำดสุทธำชีพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  6.18 นำยบุญส่ง  ปำนเสน ช่ำงไม้ 3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 
  6.19 นำงสำวนำรีรัตน์  ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.20 นำงสำวศศิธร  อภินันทโน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.21 นำงนิศำนำถ  ขันธะบูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.22 นำยสุรกิจ  วงศ์สุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.23 นำยฤทธิ์  สำยอุ่นใจ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.24 นำยประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.25 นำงสุพำนิต  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.26 นำยไกรวิทย์  ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.27 นำยวีระยุทธ  รัตนะไทย ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.28 นำยณภัทร  คงคะชำติ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.29 นำงสำวบุญเลี้ยง  อินทระ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.30 นำงธนัญกรณ์  สุขศิริ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.31 นำงฐิติยำ  จันทรชัยภมูิ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
  6.32  นำยจักรพงษ์  ศุขวิทย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6.33  นำยปตินันท์  ศรีพงษ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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                    มีหน้ำที่ จัดสถำนที่ ส ำหรับแข่งขันทักษะวิชำกำร แต่ละกิจกรรม ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดหำเครื่อง
เสียง แสงสี ในเวทีกำรประกวดและแสดงทุกเวที  ประสำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำร่วม
งำนและนักเรียนที่เข้ำแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีกำรศึกษำ 2558   

7. คณะกรรมการฝ่ายส่ือสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
7.1 นำยพิษณุ  เส็งพำนิช รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

7.2 นำยจักรพงษ์  ศุขวิทย์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำยปตินันท์  ศรีพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7.4 นำงกฤติยำ  สุวรรณคีรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7.5 นำงณัชชำ  คำนิยม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
7.6 นำยประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองขำว กรรมกำร 
7.7 นำยปริญญำ  ศรีทอง ครูธุรกำรโรงเรียนอนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์) กรรมกำร 
7.8 นำงสำวภัควลัญชญ์  ยอดเปลี่ยน ครูธุรกำรโรงเรียนวัดป่ำมะคำบ(สำมัคคีพิทยำคำร) กรรมกำร 
7.9 นำงสำววรรณพร  ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรกำรโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ กรรมกำร 

  7.10  นำงสำวพรประภำ  เขียวเขิน ครูธุรกำรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  7.11  นำงสำวเพชรมำลี  ธปูทอง ครูธุรกำรโรงเรียนวัดยำงคอยเกลือ กรรมกำร 
  7.12  นำงนำฏพิมล  เจนสำริกิจ ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ 1) กรรมกำร 
  7.13  นำงรัชฎำวรรณ  บุญวัดหงษ์ ครูธุรกำรโรงเรียนอนุบำลวชิรบำรมี(ต้นประดู่) กรรมกำร 
  7.14  นำงสำวสุรัชฎำ  ด ำเนินโฉม ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมกำร 
  7.15  นำงศิริพร  อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ กรรมกำร 
  7.16  นำยชัชวำล  เกี้ยวเกิด ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองเก่ำ กรรมกำร 
  7.17  นำงดลนภำ  บุญพิทักษ์ ครูธุรกำรโรงเรียนวัดฆะมัง กรรมกำร 
  7.18  นำงสำววรรธนันทน์  ทองมำ ครูโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
  7.19  นำงสำววันดี   ศิริวงศ์ ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสำยค ำโห้ กรรมกำร 
  7.20  นำงสำวอรพรรณ  คัชมำตย์ ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนวังกระดี่ทอง กรรมกำร 
  7.21  นำงมัลลิกำ  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำฬ่อ(ครุฑวิทยำกรณ์) กรรมกำร 
  7.22  นำงสำยหยุด  ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโม่ง กรรมกำร 
  7.23  นำงสำวอัญชลี  กฐินทอง ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโม่ง กรรมกำร 
  7.24 นำงสำวจิตรลดำ  บัวรคิำน ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนยำงสำมต้น กรรมกำร 
  7.25 นำงสำวสุนทรี  ประสพสิน ครูธุรกำรโรงเรียนวัดใหม่สำมัคคีธรรม กรรมกำร 
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   7.26 นำงสำวเกศินี  เชื้อนุ่น ครูธุรกำรโรงเรียนชุมชนวัดหนองลำกฆ้อน กรรมกำร 
   7.27 นำงสำวสุพรรณิกำร์  นำป้อม ครูธุรกำรโรงเรียนวัดท่ำบัวทอง กรรมกำร 
   7.28 นำงสำวพรพิมล  สีฉ่ ำ ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ประทับช้ำง กรรมกำร 
   7.29 นำยนำริต  เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองพง กรรมกำร 
   7.30 นำงสำวกำญจนำ  ทองดอนเปลี่ยน ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองพง กรรมกำร 
   7.31 นำงอภิญญำ  สินธุ์ขำว ครูธุรกำรโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมกำร 
   7.32 นำยสมศักดิ์  สร้อยสนธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) กรรมกำร 
   7.33 นำงสำวสิริญญำ  พ่วงพิทยกุล ครูโรงเรียนบ้ำนเนินพลวงวิทยำ กรรมกำร 
   7.34 นำงสำวนุจรินทร์  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก กรรมกำร 
   7.35 นำยมณฑล  มำมี ครูธุรกำรโรงเรียนวัดบ้ำนไร่ กรรมกำร 
   7.36 นำยศุภชัย  กัณธรรม ครโูรงเรียนบ้ำนมำบกระเปำ กรรมกำร 
   7.37 นำงสำวปรำณีต  เทียมศร ครโูรงเรียนบ้ำนสุขส ำรำญ กรรมกำร 
   7.38 นำงสำวอุทุมพร  หวังดีมั่นคง ครูธุรกำรโรงเรียนวัดเนินปอ กรรมกำร 
   7.39 นำงทิพวรรณ์  วิศว์วิสุทธิ์ ครูธุรกำรโรงเรียนวัดบ้ำนใหม่ กรรมกำร 
   7.40 นำงสำววิชุตำ  สวุิเชยีร ครโูรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน กรรมกำร 
   7.41 นำงสำวสุภำวดี   เกตะมะ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองตะเคียน กรรมกำร 
   7.42 นำงสำวศิริรัตน์  มีเงินรำช ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งส ำรำญ กรรมกำร 
   7.43 นำงสำวมะลิวรรณ  จันทร์นำค ครูธุรกำรโรงเรียนอนุบำลสำกเหล็ก กรรมกำร 
   7.44 นำงกรแก้ว  บุญเอ่ียม ครูโรงเรียนบ้ำนยำงตะพำย กรรมกำร 
   7.45 นำยจันทร์  สมบุญยอด ครโูรงเรียนบ้ำนยำงตะพำย กรรมกำร 
   7.46 นำงฉวี  ไชยแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง กรรมกำร 
   7.47 นำงสำววำสนำ  ทำนะมัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง กรรมกำร 
   7.48 ว่ำที่ร้อยตรีสมพล  ปำนทิพย์ ครโูรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
   7.49 นำงฐิติยำ  จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง กรรมกำร 
   7.50 นำงอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

                      มีหน้ำที่จัดท ำระบบเว็บไซต์งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558  ประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ และจัดระบบสื่อสำร  จัดเก็บข้อมูลและลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้ำแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน            
ข้อมูลคณะด ำเนินงำน ข้อมูลคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน บันทึกผลคะแนนกำรแข่งขัน รำยงำนผลกำรแข่งขัน และ
จัดท ำบัตรประจ ำตัว และเกียรติบัตรทำงระบบ Internet  คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน 
จัดตำรำงกำรแข่งขัน จัดพิมพ์เอกสำรกำรแข่งขัน ใบรำยงำนผล เกณฑ์กำรแข่งขัน ให้กับคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันและ
กรรมกำรตัดสินรำยกิจกรรม และส่งผลตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้เจ้ำภำพกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภำคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558           


