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แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ครั้งที่  66  ปีการศึกษา 2559 
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

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

1.1 นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 

ประธานกรรมการ 

1.2 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายธนู  อักษร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 

กรรมการ 

1.4 นายสรพงษ์  กล่อมจิตต์              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 

กรรมการ 

1.5 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์  กันทา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 

กรรมการ 

1.6 นางสาวบุญครอง  กุลดี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 

กรรมการ 

1.7 นายสุเทพ  บุญวัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 

1.8 นางนิตยา  จุลบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล กรรมการ 

1.9 นางจันจริา  แพทองค า ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ 

   1.10  นายจักรพงษ์  ศุขวิทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 

   1.11  นางวิเชียร  สังขนุกิจ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

   1.12  นายวิศาล  รอดก าเหนิด ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบา้นปากทาง กรรมการ 

   1.13  นายประสาร  เมืองเหลอื ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 

   1.14  นายดิเรก  ทับอินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมอืงฯ กรรมการ 
   1.15  นายอ านาจ  เพ็งศิริ นายกสมาคมฯ อ าเภอเมือง/                      

ประธานกลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง 
กรรมการ 

   1.16  นายสุวิทย์  ทองค า นายกสมาคมฯ อ าเภอสามง่าม กรรมการ 

   1.17  นายวิชญ์พล  ถ่ินนุช นายกสมาคมฯ อ าเภอวังทรายพูน กรรมการ 
   1.18  นายธีธัช  นาระหัด นายกสมาคมฯ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง/             

ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ ่
กรรมการ 

   1.19  นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์ นายกสมาคมฯ อ าเภอสากเหล็ก/           
ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหญ้าเหล็ก 

กรรมการ 

   1.20  นายศักดิ์สิทธ์ิ  พลสมัคร นายกสมาคมฯ อ าเภอวชิรบารม/ี                 
ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโมกข ์

กรรมการ 

   1.21  นายวิเชียร  บ ารุงมา ประธานกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง กรรมการ 
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1.22 นายสุเนตร  พินิจสงคราม ประธานกลุ่มโรงเรียนหลกัเมอืง กรรมการ 
1.23 นายนเรศ ศรีประเสริฐ รองประธานกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมงั กรรมการ 
1.24   นายนิพนธ์  พุ่มมี ประธานกลุ่มโรงเรียนวังกลม กรรมการ 

 1.25 นายกาสิทธ์ิ  สิงห์ดี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ กรรมการ 
1.26 นายสุรศักดิ์  หอมเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล กรรมการ 
1.27 นายศรายุทธ  ตาสี ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพระปลอ้ง กรรมการ 
1.28 นางรุ่งศรี  ใจเอื้อ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง กรรมการ 
1.29 นายสมศักดิ์  สร้อยสนธ์ิ ประธานกลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ กรรมการ 
1.30 นายสมควร  จันทพมิพ ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง กรรมการ 
1.31 นายพิพัฒน์  นิ่มพันธ์ุ ประธานกลุ่มโรงเรียนก าแพงสาม กรรมการ 
1.32 นายมงคล  แก้วอรสาน ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโสน กรรมการ 
1.33 นายปัญญา  เกี้ยวเกิด ประธานกลุ่มโรงเรียนรังนกเนินปอ กรรมการ 
1.34 นายสุรเศรษฐ  พานิชกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม กรรมการ 
1.35 นายสมใจ  สมบุญยอด ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการ 
1.36 นางจรวยพร  ถาวรพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน กรรมการ 
1.37 นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
กรรมการและเลขานุการ 

1.38 นายพิทยา  บุญเกต ุ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.39 นายปิติ  วิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและอ านวยความสะดวก  ในการด าเนินการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ                                    
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานและฝ่ายเลขานุการ   ประกอบด้วย   
2.1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2.2 นายวิศาล รอดก าเหนิด ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รองประธานกรรมการ 
2.3 นายประสาร  เมืองเหลอื ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร รองประธานกรรมการ 
2.4 นายวิเชียร  บ ารุงมา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ รองประธานกรรมการ 
2.5 นายดิเรก  ทับอินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมอืงฯ รองประธานกรรมการ 
2.6 นางสาวนารรีัตน์  ตั้งประดิษฐ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2.7 นางนิศานาถ  ขันธบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2.8 นางสาวศศิธร  อภินันทโน                                                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2.9 นายสุรกจิ  วงศ์สุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
2.10 นายล าใย  สิงหล์อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
2.11  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
2.12  นางสาวอุบลวรรณ  เปรมโสตร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
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2.13  นายนิรุตติ  ครุฑหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการ 
2.14  นายกีรติ  จันทรมณ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ 
2.15 นายสุเนตร  พินิจสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการ 
2.16 นางนิกูล  ทองหน้าศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการ 
2.17 นายสังเวย  หมอนเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการ 
2.18 นายพิพัฒน์  นิ่มพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม กรรมการ 
2.19 นายณัฐปกรณ์  เอี่ยมแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ 
2.20 นายไพโรจน์  ทิพย์กองลาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณ ี กรรมการ 
2.21 นายพยุง  มดเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ กรรมการ 
2.22 นายนพดล  เมืองสอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว กรรมการ 
2.23 นายวิเชียร ศิริจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม กรรมการ 
2.24 นายสุวิทย์  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน กรรมการ 
2.25 นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนแตง กรรมการ 
2.26 นางสาวสุนีย์  ด้วงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกสงู กรรมการ 
2.27 นายธวัช เตง็สุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ 
2.28 นายบุญเลิศ  ด่านไทยน า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง กรรมการ 
2.29 นายอดิศร  ทิพย์ท า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม กรรมการ 
2.30 นายวิเชียร  บ ารุงมา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กรรมการ 
2.31 นายกาสิทธ์ิ  สิงห์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ กรรมการ 
2.32 นายพิทยา  บุญเกต ุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.33 นางธนพรรณ  รอดก าเหนิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.34 นายสมโภชน์  บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.35 นายสมพร  ปานแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.36 นางสาวทองปอน  พิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.37 นางภัทราวรรณ  ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.38 นางยุคลธร  สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.39 นางสาวนิตยา  บุญปู ่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.40 นายพิเชฐฏ์  ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.41 นายปิติ  วิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
2.42 นางกฤติยา  สุวรรณคีร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.43 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                    มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร ประสานงาน  สนบัสนุน  แนะน า  ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      
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3. คณะกรรมการประชาสมัพันธ์ ประกอบด้วย 
3.1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

3.2 นายถวิล   วัดเกว้ียพงษ์                ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายวิษณุ  สนป ี ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง กรรมการ 
3.4 นายเสนาะ   เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ กรรมการ 
3.5 นายเฉลิม  เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านมาบฝาง กรรมการ 
3.6 นายอัษฎาวุธ  ศรีส าราญ ช่างไพฟ้า ช 4  กรรมการและเลขานุการ 

 

     มีหน้าที่ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ผา่นสื่อต่างๆ  
และเครอืข่ายที่เหมาะสม 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 
4.1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

4.2 นายพิทยา  บุญเกต ุ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวนารรีัตน์  ตั้งประดิษฐ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4.4 นางนิศานาถ  ขันธบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4.5 นางสาวศศิธร  อภินันทโน                                                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4.6 นายสุรกจิ  วงศ์สุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4.7 นายล าไย  สิงหล์อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
4.8 นางอัญชลี  ชัยชนะกุลมงคล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4.9 นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 

  4.10  นายหัสชัย  บัวชุม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  4.11  นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  4.12  นายวันชัย  บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
  4.13  นางมาลัย  รอดศรีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห)์ กรรมการ 
  4.14  นางสาววิภา  รัตนชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ กรรมการ 
  4.15  นางประภาภรณ์  อมรสรุินทวงศ์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ กรรมการ 
  4.16  นายปิติ  วิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  4.17  นางกฤติยา  สุวรรณคีรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.18  นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน จัดรูปแบบ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 66               
ปีการศึกษา 2559   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  การบัญชี  ประกอบด้วย 
   5.1  นายธนู  อักษร  รองผอู านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต1 
ประธานกรรมการ 

   5.2  นายมนูญ  กาหา นักวิชาการพัสดุช านาญงาน รองประธานกรรมการ 
   5.3  นางนงค์นุช   ตุลาพงษ์                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
   5.4  นางสมคิด    ไตรยุทธรงค นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
   5.5  นางณัชชา  คานิยม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
   5.6  นางสาวนิษากร   ใจแสน               ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
   5.8  นายปิติ  วิทยการ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง เบกิ-จ่าย ติดตาม ก ากับ ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  
ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559   ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66  ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 
   6.1  นายพิษณุ  เส็งพานิช     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

   6.2  นายวิศาล  รอดก าเหนิด     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รองประธานกรรมการ 
   6.3  นายประสาร  เมืองเหลอื    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร รองประธานกรรมการ 
   6.4  นายวิเชียร  บ ารุงมา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รองประธานกรรมการ 

   6.5  นายดิเรก  ทับอินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมอืง                        
(ท่าหลวงสงเคราะห)์ 

รองประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
   6.6  นายวีระ  อินทะกูล ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
   6.7  นายกรี  กองเทียม ช้างไม้ ช 4 กรรมการ 
   6.8  นายสมภพ  คุ้มเวช พนักงานพสัดุ ส 4  กรรมการ 
   6.9  นายสนาม  สุขเกษม ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
   6.10  นายวิษณุ  ศรีเมืองช้าง ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
   6.11  นายฉัตรชัย  เจริญทมิ ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
   6.12 นายสมคิด  ศรีสุข ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
   6.13 นายวสันต์  ลอยพงษ์ศรี ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 
  6.14 นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
  6.15 นางอรพร  ข าทองระย้า ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
  6.16 นายชนินทร์  เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
  6.17 นายวันชัย  บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์   
  6.18 นางประภาภรณ์  อมรสุรินทวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ กรรมการ 
  6.19 นางสาววิภา  รัตนชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ กรรมการ 
  6.20 นายบุญส่ง  ปานเสน ช่างไม้ 3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ กรรมการ 
  /โรงเรียนเทศบาล… 
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  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 
  6.21 นางสาวนารีรัตน์  ตั้งประดิษฐ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.22 นางนิศานาถ  ขันธะบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.23 นางสาวศศิธร  อภินันทโน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.24 นายสุรกจิ  วงศ์สุวรรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.25 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูม ิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.26 นางสาวบุญเลี้ยง  อินทระ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.27 นางสาวจุฑามาศ  อุทัยวัฒนานนท ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.28 นางสาวธนัญกรณ์  สุขศิร ิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.29 นางภัทราภรณ์  คงนุ่น ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.30 นางสุธาทิพย์  ม่วงเสง็ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.31 นางสาวละอองทิพย์  มีทรัพย ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.32 นางศิรภัสสร  ปราบสมรชัย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.33 นางเกศกาญจน์  กองค า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.32 นางสาวณฐมน  ตั้งสิทธิโชค ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.33 นางดาราพร  เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.34 นางสุพานิต  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.35 นายพยงค์  ดิดจาด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.36 นายกิตติชาติ  ทองรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.37 นายประจกัษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.38 นายนพัญญ์  เกตุตรง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.39 นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.40 นายพลสิทธ์ิ  ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.41 นายจักรี  ศรีรอด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  6.42 นางสาวศลิษา  มันตะสูตร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 
  6.43 นางมาลัย  รอดศรีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห)์ กรรมการ 
  6.44 นางทรัพย์ทวี  มูลค า ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห)์ กรรมการ 
  6.45 นายธานินทร์  ค้ าเลิศ ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
  6.46 นายชาญชัย  จันทร์สงิห ์ ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 
  6.47 นางศิริพร  อ่อนจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการ 
  6.48 นายสมชัย  แก้วแกมแข ช่างไฟฟ้า ช 4 กรรมการ 
  6.49 นายปิติ  วิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  6.50 นางกฤติยา  สุวรรณคีร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าที่ จัดสถานที่ ส าหรบัแข่งขันทักษะวิชาการ แต่ละกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหาเครื่องเสียง 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ประสานกบัฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู่้มาร่วมงานและนักเรียน              
ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
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7. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
7.1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

7.2 นายปิติ  วิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.3 นางยุคลธร  สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.4 นางสาววัชรี  บุญโสภา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
7.5 นางสาววิริยา  มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน กรรมการ 
7.6 นายปริญญา  ศรีทอง ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
7.7 นางสาววรรณพร  ว่องวิไลรัตน์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
7.8 นางรัชฎาวรรณ  บุญวัดหงส ์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
7.9 นางสาวอัญญาณี  ทองรวย ธุรการโรงเรียน กรรมการ 

  7.10  นางสาวอัจฉรา  พุ่มแก้ว ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.11  นางสาวพรประภา  เขียวเขิน ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.12  นางศิริพร  อ่อนจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการ 
  7.13  นายชัชวาล  เกี้ยวเกิด ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.14  นายวิทยา  สวนกุหลาบ ครูโรงเรียนวัดฆะมัง กรรมการ 
  7.15  นางนาฏพิมล  เจนสาริกิจ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.16  นางสาวยุพา  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนบ้านไดชุมแสง กรรมการ 
  7.17  นางสาวสุจิตตรา  สิงหส์ง่า ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.18  นางสาวภัควลัญชญ์  ยอดเปลี่ยน ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.19  นางสาวเพชรมาลี  สดศรีประเวศ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.20  นางสาวทิพวัล  แก้วปล้อง ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.21  นางสาวอรพรรณ  คัชมาตย์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.22  นางสายหยุด  ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ กรรมการ 
  7.23  นางขวัญเรียม  มณีธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล กรรมการ 
  7.24 นางสาวสุนทรี  ประสพสนิ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.25 นางสาวเกศินี  เช้ือนุ่น ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.26 นางไพรัช  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ 
  7.27 นายมงคล  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ 
  7.28 นายกอบโชค  พอใจ ครูโรงเรียนบ้านทุง่ประพาส กรรมการ 
  7.29 นางสาวคนึง  ศรชา ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.30 นายสมศักดิ์  สร้อยสนธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใดโพธ์ิ(เงิน-ทองยอ้ยอุทิศ) กรรมการ 
  7.31 นางอภิญญา  สินธ์ุขาว ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
  7.32 นางสาวนุจรินทร์  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการ 
  7.33 นางสาวสิรญิญา  พ่วงพิทยกลุ ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา กรรมการ 
  7.34 นางสาวสายสญิจน์  ตั้งใจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามง่าม กรรมการ 
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   7.35 นายมณฑล  มาม ี ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
   7.36 นายศุภชัย  กัณธรรม ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา กรรมการ 
   7.37 นายพัสกร  ค าผานาง ครูโรงเรียนบ้านป่าแซง กรรมการ 
   7.38 นางสาวอุทมุพร  หวังดมีั่นคง ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
   7.39 นางทิพวรรณ์  วิศว์วิสุทธ์ิ ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
   7.40 นางสาววิชุตา  สุวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 
   7.41 นางสาวสุภาวดี   เกตะมะ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 
   7.42 นางสาวศิรริัตน์  มีเงินราช ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
   7.43 นายจีรยทุธ  แช่มชัย ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
   7.44 นางสาวน้ าอ้อย  สุขเลิศ ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม กรรมการ 
   7.45 นางสาวเพญ็พร  เวชกร ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง กรรมการ 
   7.46 นางฉวี  ไชยแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ 
   7.47 ว่าที่ร้อยตรสีมพล  ปานทิพย ์ ครูโรงเรียนราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
   7.48 นางสาวลภัสรดา  เอี่ยมมา ครูโรงเรียนราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
   7.49 นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูม ิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
   7.50 นางสาวอรชพร  ฤทธ์ิแก้ว ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
   7.50 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   7.51 นางกฤติยา  สุวรรณคีร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   7.52 นางสาวนิตยา  บุญปู ่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                      มีหน้าที่จัดท าระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ประสานงานกับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และจัดระบบสื่อสาร  จัดเก็บข้อมูลและลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน            
ข้อมูลคณะด าเนินงาน ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน บันทึกผลคะแนนการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน และ
จัดท าเกียรติบัตรทางระบบ Internet  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน จัดตาราง           
การแข่งขัน จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน ใบรายงานผล เกณฑ์การแข่งขัน ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการ
ตัดสินรายกิจกรรม และส่งผลตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559           


