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แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ ากลุม่สาระและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

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

* * * * * * * * * 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
1. ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายนิรุตติ  ครุฑหลวง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาว รองประธานกรรมการ 
3. นางนลินี  บ ารงุมา  ครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพทิยาคาร)   กรรมการ 
4. นางมัลลิกา  เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) กรรมการ 
5. นางสาวทองปอน  พิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายปริญญา  ศรีทอง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาววรรณพร  ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้
ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขั น น าเอกสาร
ประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน  พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 
2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขัน จากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน           
ณ วันแข่งขัน  

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
รายการท่ี 1-2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชัน้ ป.1-3, ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายสมคิด  เกตุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเครอืวัลย์  นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ รองประธานกรรมการ 
3. นางสมพิศ  ฟองชัย ครูโรงเรียนบ้านนาพบิูลพทิยา กรรมการ 

4. นางสมจิตร  เจริญชัย ครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง กรรมการ 

5. นางนัทธมน  หลจี ู ครูโรงเรียนบ้านตลกุหิน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสุปรียา  นามั่น ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว ประธานกรรมการ 
2. นางบุญทิพย์  สุขมาก ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัชรี  เที่ยงอยู ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการ 

4. นางสาวพิไลพร  ช่ังเภา ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 

5. นางมณีรัตน์  รักผึ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

/รายการท่ี 4-5... 
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รายการท่ี 4-5 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางประสานสุข  เรือนมลู ครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุนันทา  สายทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวยุพา  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนบ้านไดชุมแสง กรรมการ 

4. นางสาวอรุณี  แสงศร ี ครูโรงเรียนวัดบ้านไร ่ กรรมการ 

5. นางสาวประภา  แอเข่ียม ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 6 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรม ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางผาณิต  โพธ์ิใบ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการ 

4. นางวิจิตร เพชรชาติช้ัน ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ กรรมการ 

5. นางน้ าอ้อย สัญชัยชาติ ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 7-8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางลัดดา  เมฆสุวรรณ ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหนึง่ฤทัย ปลืม้สุข ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร รองประธานกรรมการ 
3. นางนิตยา  จันทรมณ ี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 

4. นางออมสิน  ข าบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนวัดเขารูปช้าง กรรมการ 

5. นางสาวนวพร  เฉลยไข ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 9-10 การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางสารภี  รอดมณี ครูโรงเรียนบ้านทุง่ประพาส ประธานกรรมการ 
2. นางสาววาสนา  ทานะมัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบังอร  ผังด ี ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 

4. นางรุ่งศรี  สุขเกษ ครูโรงเรียนบ้านนาพบิูลพทิยา กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 11 การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนัญกรณ์  กันทะสา ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางวธัญญา  ผังด ี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัตนา  เครือเทศ ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการ 

4. นางจงกล  ปัถพ ี ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 

5. นางสมจิตร  เจริญชัย ครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 12-13 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางสาวอ าภา  บุญศิร ิ ครูโรงเรียนบ้านบงึตะโกน(ธนาคารกรงุเทพ) ประธานกรรมการ 
2. นางศศิมา  มีจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง รองประธานกรรมการ 
3. นางณัฐพร  มธุรส ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ 

4. นางรักษิณา  จันทโชต ิ ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง กรรมการ 

5. นางสาวสุนทร คัดชานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 
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รายการท่ี 14 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุ่งทิพย์  พรรณประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน รองประธานกรรมการ 
3. นางสุพรรณี  ค ามก ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ 

4. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการ 

5. นางสาวอาภัสรา  สุขใส ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-6 และ 
รายการท่ี 16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กาพย์ยานี 11 (8 บท) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกลุ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนาลี  รกไพร ครูโรงเรียนบ้านทุง่ส าราญ รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการ 

4. นางพัฒนา  สุรัตน์สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ 

5. นางธิดาพรรณ  วณิตย์ธนาคม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
 
           ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทยทุกรายการมหีน้าที ่รับรายงานตัวนักเรียนที่ 
เข้าแข่งขันและด าเนินการตามทีป่ระธานคณะกรรมการกลุม่มอบหมาย ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขันเมื่อเสร็จ
สิ้นการแข่งขัน รวบรวม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการ 
กลุ่มฯ ที่ได้รบัมอบหมาย  ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของรายการแข่งขันแตล่ะรายการ 
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายกีรติ  จันทรมณี     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง รองประธานกรรมการ 
3. นายสุเนตร  พินิจสงคราม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า   กรรมการ 
4. นางวนิดา  จันทรมณ ี ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ 
5. นางยุคลธร  สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้
ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน น าเอกสาร
ประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน  พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 
2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขัน จากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน           
ณ วันแข่งขัน  
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์   
รายการท่ี 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายกมล  มุทจุัด ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ประธานกรรมการ 
2. นายภาสกร  มันตะสูตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการ 
3. นางธารีรัตน์  บุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายน้อม  รักเกียรติ ์ ครูโรงเรียนวัดดงป่าค า ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฉวี  ไชยแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ 
3. นางสาวปาริชาติ  จินตเวก ครูโรงเรียนอนุบาลสามง่าม กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สายแปลง ครูโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อินหนู ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) กรรมการ 
3. นายทวิช  สายทอง ครูโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 
ประกอบด้วย 
1. นายสมชาย  ปานศรี ครูโรงเรียนบ้านนาพบิูลพทิยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนงค์นุช  กองเต็ก ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 
3. นางสาวณัฏชิญานีย์กร บุตะวงษ์ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการและเลขานุการ 
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รายการท่ี 5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 
ประกอบด้วย 
1. นายขรรณ์ชัย  เวชพร ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางฉวีวรรณ  พุฒฟัก ครูโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ ่ กรรมการ 
3. นางสาวสุณีวัลย์  อุดมวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ป.4-6 
ประกอบด้วย 
1. นายปรัณ  อยู่แบน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยนุช  จั่นแก้ว ครูโรงเรียนอนบุาลวังทรายพูน กรรมการ 
3. นางสาวปัทมา  แสงอรุณ ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 7 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ม.1-3 
ประกอบด้วย 
1. นางประณีต  เทียมศร ครูโรงเรียนบ้านสขุส าราญ ประธานกรรมการ 
2. นางกรวิกา  อ้นโต ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร กรรมการ 
3. นายอมรพล  โสภา ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 8 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางอรปภา  ทองดอนยอด ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชุติมา  จันทรภักตร ์ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการ 
3. นางสาวสนทยา  ฤทธ์ิเดช ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 9 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวแสงดาว  แสงศรจีันทร ์ ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายฤทธ์ิ  สายอุ่นใจ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง กรรมการ 
3. นายวิทวัส  เณรหล า ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  ใจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง ประธานกรรมการ 
2. นางนิรันดร์  บุญม ี ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวคณิตรา  โป๊ะคงม ี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 

4. นางสาวฑิตาภา ธนะโชติวราธร ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กรรมการ 

5. นางสาวราตรี  กรีอินทอง ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร กรรมการ 

6. นางระยอง  เพ็ญศร ี ครูโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ กรรมการ 

7. นางสาวสุนสิา หมอกมืด ครูโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน ์ กรรมการ 

8. นางปัญญาณี  บุญวงศ์ ครูโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี กรรมการ 

9. นายอารักษ์  โพธิบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการ 

10. นางวิลาสินี  บุญม่วง ครูโรงเรียนวัดหนองนาด าพทิยา กรรมการและเลขานุการ 
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รายการท่ี 11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางสาวสจุีรา  ข าสว่าง ครูโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) ประธานกรรมการ 
2. นางสมนกึ  กลิ่นอ้น ครูโรงเรียนบ้านบัวยาง รองประธานกรรมการ 
3. นางพัชรพร  ศรีนาราง ครูโรงเรียนบ้านห้วยค าตาล กรรมการ 

4. นางสาววาสนา  ชูจิตร ครูโรงเรียนบ้านป่าแซง กรรมการ 

5. นางสาวพรสุพจน์  เขียวพุ่มพวง  ครูโรงเรียนบ้านยางตะพาย กรรมการ 

6. นางสุรินทร์  แก้วเกิด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน กรรมการ 

7. นางยุพิน  ยอดเถ่ือน ครูโรงเรียนบ้านนิคม กรรมการ 

8. นางสาวอัญชลี  กฐินทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง กรรมการ 

9. นางสาวจิดาภา  ชัยแสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการ 

10. นางสาววาริน  ค าเล็ก ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายอนุชา จันทรมณ ี ครูโรงเรียนบ้านมาบมะไฟ ประธานกรรมการ 
2. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุนสิา  สร้างแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง กรรมการ 

4. นายรังสรรค์  เข้าเมือง ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา กรรมการ 

5. นางสาวชลธิชา  ดอกบัว ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดา กรรมการ 

6. ว่าที่ร้อยตรสีุพจน์  ค าเงิน ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา กรรมการ 

7. นางสาววลัยลกัษณ์  บัวเก๊า ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการ 

8. นางสาวธารทิพย์  สระภาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา กรรมการ 

9. นางสาวเพญ็พรรณ  โลกวุฒ ิ ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา กรรมการ 

10. นางสาววิลัยลกัษณ์  เกิดผล ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการและเลขานุการ 
            

           ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ทุกรายการมีหน้าที ่รับรายงานตัวนักเรียนที่ 
เข้าแข่งขันและด าเนินการตามทีป่ระธานคณะกรรมการกลุม่มอบหมาย ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขันเมื่อเสร็จ
สิ้นการแข่งขัน รวบรวม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการ 
กลุ่มฯ ที่ได้รบัมอบหมาย  ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของรายการแข่งขันแตล่ะรายการ 
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3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์(การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.) 
1. นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นางนิกูล  ทองหน้าศาล     ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายมานะ  แก้วหนู  ครูโรงเรียนวัดคลองโนน   กรรมการ 
4. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ  ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
5. นายสมพร  ปานแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายปริญญา  ศรีทอง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาววรรณพร  ว่องวิไลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินการ
แข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน น าเอกสารประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการ
ตัดสิน  พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผล            
การแข่งขัน จากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์   
รายการท่ี 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางไพรัช  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิชชาภา  ท้าววัฒนากุล ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการ 
3. นางสาวฉวีวรรณ  เกยงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสุรสัวดี  ด่านพิไลพร ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ 
2. นายอนุชา  สมรภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 
3. นางสุทธิกานต์  สอนสิงห ์ ครูโรงเรียนวัดหนองตะเคียน กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายประหยัด  เจรญิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ ประธานกรรมการ 
2. นายสมมาตร  เทศแก้ว ครูโรงเรียนบ้านป่าแซง กรรมการ 
3. นางธรรมวดี  ผลบังเกิด ครูโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายการท่ี 4  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวณัฎชิญานีย์กร บุตะวงษ์ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ 
2. นางประไพ  อยู่บุญ ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑารัตน์  บุญม ี ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ 
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รายการท่ี 5  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 – 6  ประกอบด้วย 
1. นายถาวร  ส้มจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง ประธานกรรมการ 
2. นางสายหยุด  ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ กรรมการ 
3. นางอุษา  ตรงต่อกิจ ครูโรงเรียนชุมชนก าแพงดิน กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 6  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – 3  ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาต  ปานเทศ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภาพร  อุ่ยเจรญิศักดิ ์ ครูโรงเรียนวัดราชช้างขวัญ กรรมการ 
3. นางปราณีต  เอี่ยมด ี ครูโรงเรียนบ้านหนองโสน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 7  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4 – 6  ประกอบด้วย 
1. นางอบศรี  เมอืงเหลือ ครูโรงเรียนวัดคลองโนน ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดา  ข าจาด ครูโรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ กรรมการ 
3. นายสุเทพ  ถัดทะพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 8  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – 3  ประกอบด้วย 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ 
2. นางจีรนาฏ  ค าแสง ครูโรงเรียนบ้านน้อย กรรมการ 
3. นางสาวจรีะนันท์ นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

รายการท่ี 9  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 – 6 ประกอบด้วย 
1. นางลลิิตา  สังข์ศิลป ์ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ 
2. นางวนัชญญา  ปันทวาย ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) กรรมการ 
3. นางสาวธารีรัตน์  ใจเอือ้ย ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 10  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบด้วย 
1. นายสุภาพ  สุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินจิวิทยา) ประธานกรรมการ 
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 
3. นางสาวบุญส่ง  นพกาล ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการตัดสิน... 
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คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.) 
รายการท่ี 1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายนรงค์ฤทธ์ิ  ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพทิยาคาร) ประธานกรรมการ 
2. นายเอกราช  กลบีจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ กรรมการ 
3. นางสาวปะริดา  สุดสงวน ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกต ุ ครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพทิยาคาร) ประธานกรรมการ 
2. นายสนามชัย  ม่วงมี ครูโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด กรรมการ 
3. นายกอบโชค  พอใจ ครูโรงเรียนบ้านทุง่ประพาส กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 3 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายมานะ  แก้วหนู ครูโรงเรียนวัดคลองโนน ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ  คุ้มชัย ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการ 
3. นางขนิษฐา  การงานดี  ครูโรงเรียนบ้านไผท่่าโพใต้ กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ระดับชั้น ม.1-3 
ประกอบด้วย 
1. นายวิโรจน์  ค าฟัก ครูโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ 
2. นายจักรภพ ถึงกัน ครูโรงเรียนบ้านยางตะพาย กรรมการ 
3. นางวันทนา  ไทยหล่อ ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยา กรรมการและเลขานุการ 

รายการท่ี 5 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  ใจแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง ประธานกรรมการ 
2. นายชาติพันธ์  เช้ืออ้วน ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)ทุกรายการมีหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันและ
ด าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการกลุ่มมอบหมาย ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
รวบรวม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการกลุ่มฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย  ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของรายการแข่งขันแต่ละรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม… 
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางสาวบุญครอง  กุลดี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายสังเวย  หมอนเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงป่าค า รองประธานกรรมการ 
3. นายพิพัฒน์  นิ่มพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามง่าม กรรมการ 
4. นางสาวสุภัคชญา  อัดโดดดร ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร            กรรมการ 
5. นายปิติ  วิทยการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางรัชฎาวรรณ  บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวอัจฉรา  พุ่มแก้ว ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ค าปรึกษา  แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน 
น าเอกสารประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่ งขัน ระหว่างวันที่  10 – 11 
พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการ
และรายงานผลการแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายการท่ี 1-3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา วาดสุธาชีพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ ประธานกรรมการ 
2. นายพัสกร ค าผานาง ครูโรงเรียนบ้านป่าแซง รองประธานกรรมการ 
3. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นางจินตนา เช้ือต่อมา ครูโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79 กรรมการ 
5. นางวาหลิน เสมี่ยนอ่ า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 4-5 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายถวิล วัดเกว้ียพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ ประธานกรรมการ 
2. นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายกนก ทัพนิยม ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร กรรมการ 
4. นายไกรวิทย์ รากแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางสาววรรธนันท์ ทองมา ครูโรงเรียนบ้านสายค าโห ้ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 6-8 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวนาฎเฉลียว  อ้นอินทร ์ ครูโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนิทรา คุณนิธิกร ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิร ิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดวังกลม กรรมการ 
4. นางวันเพ็ญ เหลอืงทองค า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกลู ครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพทิยาคาร) กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/รายการท่ี 9… 
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รายการท่ี 9-11 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นางคมคาย จันทรก์ลิ่น ครูโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79 ประธานกรรมการ 
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุล ครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการ ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว กรรมการ 
4. นางสมทรง ทองสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ 
5. นางสาวนพรัช ชูช่ืน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
6. นางสาวบุษยา ทองชุบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 12 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1- ม.3  ประกอบด้วย 
1. นายไพศาล สว่างจิตร ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางฐิติรัตน์ เข่ือนพันธ์ ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายพิมพ์ โพธ์ิทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ 
4. นางสราญรัตน์  สรุรักษ์เรืองกลุ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการ 
5. นางภัทราวดี เปลี่ยนสนทิ ครูโรงเรียนวัดหนองไผ ่ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 13 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1- ม.3  ประกอบด้วย 
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิช ครูโรงเรียนวัดดงกลาง ประธานกรรมการ 
2. นายไพศาล สว่างจิตร ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นางอัญชลี เทศแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) กรรมการ 
4. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่อม ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 
5. นางภัทราวดี เปลี่ยนสนทิ ครูโรงเรียนวัดหนองไผ ่ กรรมการและเลขานุการ 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
1. นายสรพงษ์  กล่อมจิตต์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายดิเรก  ทับอินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมอืง                    
(ท่าหลวงสงเคราะห)์ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายณัฐปกรณ์  เอี่ยมแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ 
4. นายไพโรจน์  ทิพย์กองลาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี            กรรมการ 
5. นายสมโภชน์  บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางรัชฎาวรรณ  บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวอัจฉรา  พุ่มแก้ว ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ให้ค าปรึกษา  แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน น าเอกสาร
ประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤศจิกายน 
2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผล
การแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา 
รายการท่ี 1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 ประกอบด้วย 
1. นางบรรจง  เกษรสุข ครูโรงเรียนบ้านยางตะพาย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุพา ทองทวีสิทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร กรรมการ 
3. นางมัณฑนา สุรรัตน์ ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
1. นางบรรจง  เกษรสุข ครูโรงเรียนบ้านยางตะพาย ประธานกรรมการ 
2. นายสาธิต ปัญญาฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบา้นหนองตะเคียน กรรมการ 
3. นายเนตร ตรสีูนย์ ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ กรรมการและเลขานุการ 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
1. ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์  กันทา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายพยุง  มดเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ รองประธานกรรมการ 
3. นายวิสิทธ์ิ  สืบม ี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองโนน กรรมการ 
4. นายนพดล  เมืองสอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองน้ าเขียว            กรรมการ 
5. นางกฤติยา  สุวรรณคีร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางรัชฎาวรรณ  บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวอัจฉรา  พุ่มแก้ว ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ทัศนศิลป์ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ   
ให้ค าปรึกษา  แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน น าเอกสาร
ประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤศจิกายน 
2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผล
การแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
รายการท่ี 1 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย โพธ์ิข า ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รองประธานกรรมการ 
3. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการ 
4. นางประภัสสร สวามีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 2 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย โพธ์ิข า ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รองประธานกรรมการ 
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์ ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ 
4. นางประภัสสร สวามีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 3 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย โพธ์ิข า ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รองประธานกรรมการ 
3. นางประภัสสร สวามีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
4. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 4-6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานกรรมการ 
2. นายชัย สายสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทนา นิ่มวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขานาง กรรมการ 
4. นางสาวจรีพรรณ วุฒิสาร ครูโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อทุิศ กรรมการ 
5. นายพิษณุ วิชนี ครูโรงเรียนยอแซฟพจิิตร กรรมการและเลขานุการ 

/รายการท่ี 7… 
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รายการท่ี 7 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย โพธ์ิข า ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รองประธานกรรมการ 
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์ ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ 
4. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 8 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานกรรมการ 
2. นายชัย สายสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดงกลาง รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทนา นิ่มวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขานาง กรรมการ 
4. นางสาวจรีะพรรณ วุฒิสาร ครูโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อทุิศ กรรมการ 
5. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนยอแซฟพจิิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 9 การแข่งขันการสรา้งสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ ระดับชั้น ป.1-3  ประกอบด้วย 
1. นางขวัญเรียม มณีธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนพวรรณ  เถาวัลย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ กรรมการ 
3. นางสาวสปุรียา  นามั่น ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการ 
4. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 10 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางขวัญเรียม มณีธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ประธานกรรมการ 
2. นายธีรติ ชาวอ่างทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน รองประธานกรรมการ 
3. นางราตรี  คงเทศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน กรรมการ 
4. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 11 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นางขวัญเรียม มณีธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ประธานกรรมการ 
2. นางสมถวิล สีฉ่ า ครูโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย กรรมการ 
3. นายจีระภา  เอมเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 12 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3  ประกอบดว้ย 
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทย ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห)์ ประธานกรรมการ 
2. นางบุญธรรม เมิกสว่าง ครูโรงเรียนบ้านปากดง รองประธานกรรมการ 
3. นางประมวล บญุจันทร ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ 
4. นายพลสทิธ์ิ ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการท่ี 13-15 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3  ประกอบด้วย 
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทย ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห)์ ประธานกรรมการ 
2. นางจีระภา เอมเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ รองประธานกรรมการ 
3. นางบุญธรรม เมิกสว่าง ครูโรงเรียนบ้านปากดง กรรมการ 
4. นางประมวล บญุจันทร ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ 
5. นายพลสทิธ์ิ ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการและเลขานุการ 

/7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ… 
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7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นายประสาร  เมืองเหลอื  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร  ศิริจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางคนึงนิตย์  เพรียวพานิช ครูโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการ 
4. นางจิรญัญา  สจุริต ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร            กรรมการ 
5. นางภัทราวรรณ  ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางนาฏพิมล  เจนสารกิิจ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวเพชรมาลี  สดสีประเวศ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ   
ให้ค าปรึกษา  แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน น าเอกสาร
ประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤศจิกายน 
2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผล
การแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
รายการท่ี 1-2 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายสมบรูณ์ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนบ้านปากทาง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสาย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยรัตน์ อิ่มสิน ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ กรรมการ 
4.  นางชณัฐา พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนสระหลวงพทิยาคม กรรมการ 
5. นางจิรญัญา สจุริต ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
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8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นายสรพงษ์  กล่อมจิตต์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษา 
ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิทย์  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน รองประธานกรรมการ 
3. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนแตง กรรมการ 
4. นางสาวสุนีย์  ด้วงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกสงู กรรมการ 
5. นายพิเชฏฐ์  ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางรัชฎาวรรณ  บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวอัจฉรา  พุ่มแก้ว ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสนิของกลุม่สาระการเรียนรู ้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ   
ให้ค าปรึกษา  แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน น าเอกสาร
ประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤศจิกายน 
2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผล
การแข่งขัน ณ วันแข่งขัน  
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายการท่ี 1 การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประกอบด้วย 
1. นายสุวิทย์ ทองค า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ ศรีทิม ครูโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม รองประธานกรรมการ 
3. นายประทปี ด้วงกัน ครูโรงเรียนชุมชนวัดวังจิก กรรมการ 
4. นายสมจิตร ไตรธรรม ครูโรงเรียนบ้านสระยายชี (มิตรภาพที่ 79) กรรมการ 
5. นายนายล าใย สิงหล์อ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 2 การแข่งขันการใช้เขม็ทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6 ประกอบด้วย 
1. นายสุวิทย์ ทองค า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน ประธานกรรมการ 
2. นายชัยชาญ รักผึ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง (ทุง่ใหญ)่ รองประธานกรรมการ 
3. นายดีตรง ชูประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน กรรมการ 
4. นายไพรัช จันทรา ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล กรรมการ 
5. นางสาวสุกญัญา ถนอมมิตร ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 3 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3  ประกอบด้วย 
1. นายนเรศ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ ครูโรงเรียนอนบุาลพิจิตร รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริพร ภู่ดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง กรรมการ 
4. นายภคพล เอมเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ กรรมการ 
5. นางกัทลี คารมปราชญ ์ ครูโรงเรียนบ้านสายค าโห ้ กรรมการและเลขานุการ 
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รายการท่ี 4-5 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.3   ประกอบด้วย 
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านใดโพธ์ิ (เงินทองย้อยอุทิศ) ประธานกรรมการ 
2. นางมณี ศรีบุรินทร ์ ครูโรงเรียนวัดดงชะพล ู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรุณี สมยาสุข ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
4. นายสิริภพ มีจาด ครูโรงเรียนอนบุาลวังทรายพูน กรรมการ 
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดร ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 6 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6  ประกอบด้วย 
1. นางค ารัก โพธิบัต ิ ครูโรงเรียนบ้านหนองพง ประธานกรรมการ 
2. นางสุกรี สังวรกาญจน ์ ครูโรงเรียนบ้านไดชุมแสง รองประธานกรรมการ 
3. นางสุนีย์ ทรงบัวผัน ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการ 
4. นางอ าภา บุญศิร ิ ครูโรงเรียนบ้านบงึตะโกน  (ธนาคารกรุงเทพ1) กรรมการ 
5. นางชลิตา ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 7 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวจริะนันท์ นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเยาวลกัษณ์ พงษ์ประยรู ครูโรงเรียนบ้านตลกุหิน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 
4. นางสาวพจนา บญุคุ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
5. นางชลิตนาฏ บุญปู ่ ครูโรงเรียนบ้านบงึสีไฟ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 8 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ประกอบด้วย 
1. นางค ารัก โพธิบัต ิ ครูโรงเรียนบ้านหนองพง ประธานกรรมการ 
2. นางสุกรี สังวรกาญจน ์ ครูโรงเรียนบ้านไดชุมแสง รองประธานกรรมการ 
3. นางสุนีย์ ทรงบัวผัน ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการ 
4. นางอ าภา บุญศิร ิ ครูโรงเรียนบ้านบงึตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ1) กรรมการ 
5. นางชลิตา ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 9 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3  ประกอบด้วย 
1. นางสาวจริะนันท์ นันทะสาร ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเยาวลกัษณ์ พงษ์ประยรู ครูโรงเรียนบ้านตลกุหิน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 
4. นางสาวพจนา บญุคุ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
5. นางชลิตนาฏ บุญปู ่ ครูโรงเรียนบึงสีไฟ กรรมการและเลขานุการ 
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9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)   
1. นางสาวบุญครอง  กุลดี      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)               กรรมการ 
3. นายบ ารุง สุขประเสริฐ      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา        กรรมการ 
4. นางจรญูลกัษณ์  โกเศศสุขชูโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพระ กรรมการ 
5. นางสาวนิตยา  บุญปู่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                         กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาววัชรี  บุญโสภา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาววิริยา  มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(การงานอาชีพ) 
รายการท่ี 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่    ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา       ประธานกรรมการ 
2. นายสัมพันธ์  สุขงาม ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ กรรมการ 
3. นางสาวนิตยา  ทองค า ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 2  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่    ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา       ประธานกรรมการ 
2. นายเสวก  พิลา ครูโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาวย รองประธานกรรมการ 
3. นายสัมพันธ์  สุขงาม ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ กรรมการ 
3. นางสาวนิตยา  ทองค า ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 3-4  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 , ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาคร  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ประธานกรรมการ 
2. นางสาคร  พึ่งบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านห้วยค าตาล กรรมการ 
3. นางสมถวิล  ศรีฉ่ า ครูโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 5 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง “พานพุ่มสักการะ” ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางปราณี  ปานะวุธ์ิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน ประธานกรรมการ 
2. นายสุธีร์  ประสานสมบัต ิ      ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ ่  รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพญ็  โสดสุด ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว   กรรมการ 
4. นายอนุชา  สมรภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง  
4. นายสุชน  อ๊อดหม ี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 6 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง “กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ” ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางปราณี  ปานะวุธ์ิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน ประธานกรรมการ 
2. นายสุธีร์  ประสานสมบัต ิ      ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ ่  รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพญ็  โสดสุด ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้ว   กรรมการ 
4. นายสุชน  อ๊อดหม ี ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/รายการท่ี 7… 
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รายการท่ี 7 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางอารี  เหล่ากสิการ ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ ประธานกรรมการ 
2. นางนิ่มนวล  ผึ่งเย็น ครูโรงเรียนวัดดงกลาง กรรมการ 
3. นางประเสริฐศรี  ก าจาย  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 8 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 1-3 ประกอบด้วย 
1. นางอารี  เหล่ากสิการ ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชนก  บุญปู ่ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
3. นางประเสริฐศรี  ก าจาย  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 9 การแข่งขันจัดสวนถาด “การจัดสวนถาดแบบแห้ง” ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายสมร  บญุมา ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ  ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงศ์  หมอกมืด ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก รองประธานกรรมการ 
2. นางน้ าอ้อย  สัญชัยชาติ ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา กรรมการ 
3. นางสะอาด  ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 10 การแข่งขันจัดสวนถาด “การจัดสวนถาดแบบชื้น” ระดับชั้น ม. 1-3 ประกอบด้วย 
1. นายสมร  บญุมา ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ  ประธานกรรมการ 
2. นางน้ าอ้อย  สัญชัยชาติ ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา กรรมการ 
3. นางสะอาด  ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 11  การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางสมคิด  บุญม ี ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางชุติกาญจน์  วิเชียรศรีกลุ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรุ่งทิพย ์ พรรณประดิษฐ ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 
4. นางอุไร  สภุะเสถยีร ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 12  การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสมคิด  บุญม ี ครูโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางชุติกาญจน์  วิเชียรศรีกลุ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร   รองประธานกรรมการ 
3. นางพเยาว์  สงวนสัตย ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขานาง กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งทิพย ์ พรรณประดิษฐ ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 
5. นางอุไร  สภุะเสถยีร ครูโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 13 การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางพรพรรณ  อะทะไชย ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางวลัยภรณ์  ธนสัมบัณณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ รองประธานกรรมการ 
3. นางเฉลา  ส้มจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง รองประธานกรรมการ 
4. นางสมศรี  ณะเสน ครูโรงเรียนบ้านถ้ าคะนอง กรรมการ 
5. นางอนัญญา  ด่านไทยน า ครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

/รายการท่ี 14… 



~ 20 ~ 
 

รายการท่ี 14 การแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางวลัยภรณ์  ธนสัมบัณณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ ประธานกรรมการ 
2. นางเฉลา  ส้มจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง รองประธานกรรมการ 
3. นางสมศรี  ณะเสน ครูโรงเรียนบ้านถ้ าคะนอง กรรมการ 
4. นางอนัญญา  ด่านไทยน า ครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 15-16 การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางปิยะรัตน์  ครุธทิน  ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ ประธานกรรมการ 
2. นางณัฐชยา  วิชาสิทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง         รองประธานกรรมการ 
3. นางเยาวรัตน์  มูลเมือง ครูโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด กรรมการ 
4. นางส านวน  จ านงค์ภักด ี ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ 
5. นางสาวสปุัญญา  เทศทาบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 17 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6  และ ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวสมใจ  เสาม ี ครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทกลู ครูโรงเรียนวัดดงกลาง รองประธานกรรมการ 
3. นางกัญญารัตน์  กันน้อย ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ กรรมการ 
4. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา ครูโรงเรียนบ้านเนินขวาง กรรมการ 
5. นางสาวสุภารัตน์  ธนสัตยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน        กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี 18 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวสมใจ  เสาม ี ครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทกลู ครูโรงเรียนวัดดงกลาง รองประธานกรรมการ 
3. นางกัญญารัตน์  กันน้อย ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ กรรมการ 
4. นางสาวสุภารัตน์  ธนสัตยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน        กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10. กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน(คอมพิวเตอร์)... 
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10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
1. ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายธวัช   เต็งสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดง รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญเลิศ  ด่านไทยน า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง กรรมการ 
4. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
5. นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางนาฎพิมล  เจนสารกิิจ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวเพชรมาลี  สดสีประเวศ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    

 มีหน้าที่  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ค าปรึกษา  แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
การแข่งขัน  น าเอกสารประกอบการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการตัดสิน  พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  
10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมผลการแข่งขัน  จากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการ
ด าเนินการและรายงานผลการแข่งขัน ณ วันเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละรายการ 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
รายการท่ี 1  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายฐิติรักษ์  เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ                  ประธานกรรมการ 
2. นางอรุณี  อาจองค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห)์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพชรมาลี  สดสีประเวศ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการ 
4. นายณัฐนนท์  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ กรรมการ 
5. นางสาวนิตยา  พักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 2 การสรา้งการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายมงคล  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุทุมพร  หวังดีมั่นคง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางสาวธิดาพรรณ  วณิตย์ธนาคม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม  ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร                        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรจุิรา  สุดแก้ว ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการ 
3. นางสาวน้ าอ้อย สุขเลิศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี  4  การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายมงคล  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง ประธานกรรมการ 
2. นายหล่ม  วิชัย  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ 
3. นางสาวจิณานันท์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี  5 การสรา้งเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
2. นายฐิติรักษ์  เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ  กรรมการ รองประธานกรรมการ 
3. นายสาววรารัตน์  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก       กรรมการและเลขานุการ กรรมการ 
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รายการท่ี  6  การแข่งขันการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายเสนาะ  เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอัมพร  สุดคณา ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการ 
4. นางสาวอาทิตยา เงินชัยภูม ิ ครูโรงเรียนบ้านนิคม กรรมการ 
5. นางสาวทิพย์วิมล  ภู่ฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านรงันก(ประชาพิทักษ์) กรรมการและเลขานุการ 
 

รายการท่ี  7 การแข่งขันการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายสิทธิเดช  วิลาสิน ี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ประธานกรรมการ 
2. นายหล่ม  วิชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง รองประธานกรรมการ 
3. นายวรสิต  ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุง่โมง่ กรรมการ 
4. นางทรัพยส์กลุ  เกตุเขียว ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวง กรรมการ 
5. นางสาวอุทุมพร  หวังดีมั่นคง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 8 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นางสาวน้ าค้าง  เคียงข้าง ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ                  ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์  โรจนส์ว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนิตา  ศิริอ่อน  ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการ 
4. นางสาวเพชรมาลี สดสปีระเวศ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางสาวจิณานันท์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 9 การสรา้ง Webpage  ประเภท  Web Editor  ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย 
1. นายประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว                  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐนนท์  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพญ็พร  เวชกร ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการ 
4. นางสาวเพชรมาลี สดสปีระเวศ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 10  การสร้าง Webpage  ประเภท  Web Editor  ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายสิทธิเดช  วิลาสิน ี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพญ็พร  เวชกร  ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง                 กรรมการ 
3. นางสาวรจุิรา  สุดแก้ว ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายฐิติรักษ์  เมืองพรวน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ   ประธานกรรมการ 
2. นายไพรัช  มีอุสาห ์  ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร  กรรมการ 
3. นางสาวนิตยา  พักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองพง กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 12 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นายเสนาะ  เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์   ประธานกรรมการ 
2. นายเทพชลิต  เพ็งแตง  ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม             กรรมการ 
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

/รายการท่ี 13… 
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รายการท่ี 13 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง             กรรมการ 
3. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 14 การแข่งขันหุ่นยนต์ก่ึงอัตโนมัติ ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นายประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว  ประธานกรรมการ 
2. นายไพรัช  มีอุสาห ์ ครูโรงเรียนบ้านวังทบัไทร  กรรมการ 
3. นางสาวอุทุมพร หวังดมีั่นคง ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 15 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นายเสนา  เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนสุรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเทพชลิต  เพ็งแตง ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวธนิตา  ศิริอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 16 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายอาณัต ิ ภู่ยิ้ม ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดา  ประธานกรรมการ 
2. นายประกอบ  สูตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองขาว กรรมการ 
3. นายสิทธิเดช  วิลาสิน ี ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)                    
ทุกรายการ มีหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันและด าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการกลุ่มมอบหมาย ตัดสิน
การแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขัน เมื่ อเสร็จสิ้นการแข่งขัน รวบรวม เอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้อง, ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการกลุ่มฯ ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของรายการ
แข่งขันแต่ละรายการ 
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11. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
1. ว่าที่พันตรีสุวิศษิฎ ์ กันหา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศร  ทิพย์ท า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม                             รองประธานกรรมการ 
3. นางดาราพร  เปี่ยมงาม          ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง                               กรรมการ 
4. นางสุพานิต  ศรีสงัข์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง                           กรรมการ 
5. นางกฤติยา  สุวรรณคีร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพิทยา  บุญเกตุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางรัชฎาวรรณ  บุญวัดหงษ์ ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวอัจฉรา  พุ่มแก้ว ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ค าปรึกษา  
แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน   น าเอกสารประกอบการแข่งขัน
มอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบเอกสาร
และรวบรวมผลการแข่งขัน จากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผลการแข่งขัน ภายในวัน
เสร็จสิ้นการแข่งขันของแต่ละรายการ 

 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
รายการท่ี 1 การป้ันดินน้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย ประกอบด้วย 
1. นางพิสมร  เอี่ยมอาจ ครูโรงเรียนบ้านนาพบิูลพทิยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาวิตรี   กวยทะวิมล ครูโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญากร ครูโรงเรียนวัดบ้านล านัง กรรมการ 
4. นางสุภัค  วงศ์สกุลหล่อ        ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน                   กรรมการ 
5. นางปรญิญา  ไทยลา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ ่ กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 2 การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นปฐมวัย ประเภททีม 3 คน ประกอบด้วย 
1. นางสุรรีัตน์  พุกกลิ่น         ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา ประธานกรรมการ 
2. นางจรสัแสง  จุลกลบั ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปาริชาติ  จันทัน ครูโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม กรรมการ 
4. นางสาววทัญญู  ทองกลัด        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม                   กรรมการ 
5. นางอ านวย  นากกร ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้อย            กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  ทุกรายการมีหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
และด าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการกลุ่มมอบหมาย ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้น                 
การแข่งขัน รวบรวม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  ส่งคณะกรรมการด าเนินการกลุ่มฯ                
ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของรายการแข่งขันแต่ละรายการ 
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12. กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 
คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) 
1. นายพิษณุ  เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาพจิิตร เขต 1                    
ประธานกรรมการ 

2. นายวิเชียร  บ ารุงมา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รองประธานกรรมการ 
3. นายกาสิทธ์ิ  สิงห์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ กรรมการ 
4. นางอุบลวรรณ  เปรมโสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการ 
5. นางธนพรรณ  รอดก าเหนิด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางกฤติยา  สุวรรณคีรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวพรประภา  เขียวเขิน ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวอัญญาณี  ทองรวย ครูธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของกลุ่มการศึกษาพิเศษ  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ค าปรึกษา  
แนะน าการด าเนินการแข่งขันตามรายการแข่งขัน ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแข่งขัน   น าเอกสารประกอบการแข่งขัน
มอบให้คณะกรรมการตัดสิน พร้อมด าเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบเอกสาร
และรวบรวมผลการแข่งขัน จากคณะกรรมการตัดสิน ส่งคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผลการแข่งขัน                
ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของแต่ละรายการ 

 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – ภาษาไทย 
รายการท่ี 1-4 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับชั้น ม.1-3 และ   
การแข่งขันการเลา่นิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6 และ 
การแข่งขันการเลา่นิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และ 
การแข่งขันการเลา่นิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย  
1. นางสุนันท์  สุขศิร ิ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร                    ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุข ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจันทมิา  อังเพชร  ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง           กรรมการ 
4. นางมานพ  สมบญุยอด  ครูโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด กรรมการ 
5. นางสาวสุภาพร  บุญค า  ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 5-7 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6 และ 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 และ 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นางมาลี  บุญแยม้ ครูโรงเรียนวัดคลองโนน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสงอินทร ์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง รองประธานกรรมการ 
3. นางยุพา  เฟื่องโชติการ ครูโรงเรียนบ้านนิคม กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งระวี  พูลทรัพย ์ ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ                   กรรมการ 
5. นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปช้าง            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

/รายการท่ี 8… 
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รายการท่ี 8-9 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้               
ระดับชั้น ป.1-6, ม. 1-3 ประกอบด้วย 
1. นางมาลี  บุญแยม้ ครูโรงเรียนวัดคลองโนน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสงอินทร ์ ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง รองประธานกรรมการ 
3. นางยุพา  เฟื่องโชติการ ครูโรงเรียนบ้านนิคม กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งระวี  พูลทรัพย ์ ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ                   กรรมการ 
5. นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปช้าง            กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายการท่ี 10-11 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา                     
ระดับชั้น ป.1-6 และ การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้                 
ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบดว้ย  
1. นางยุพิน  พันธ์หวยพงศ์ ครูโรงเรียนวัดโนนป่าแดง ประธานกรรมการ 
2. นางสุมาลี  ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดบ้านล านัง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบงกช  เนตรค า  ครูโรงเรียนบ้านหนองพง  กรรมการ 
4. นางสาวชนัญชิดา  ทองบู่  ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวณัชชานันท์  อ้นอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – ศิลปะ 
รายการท่ี 12-18 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6, 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6, 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-3, 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 และ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
 

1. นางสาวส าเนา  จันทะพิมพ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง(ทุ่งใหญ่) ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี  สุขาภิรมย ์ ครูโรงเรียนวัดคลองโนนบ้านเมืองเก่า รองประธานกรรมการ 
3. นางพรทพิย์  มีจาด ครูโรงเรียนบ้านมาบมะไฟ กรรมการ 
4. นายวรจักษ์  ก าหนด ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร ์ กรรมการ 
5. นางสาวสริินาถ  สีนวน  ครูโรงเรียนบ้านหนองจั่ว กรรมการและเลขานุการ 
 

 

คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) – การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายการท่ี 19 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 
ประกอบด้วย 
1. นางสาวประภาณี  ปัณราช ครูโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพนาวรรณ  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนวัดคลองโนน กรรมการ 
3. นางอังศุธร  บุญมา ครูโรงเรียนบ้านถ้ าคะนอง กรรมการ 
4. นายชูชีพ  ภักดีโต ครูโรงเรียนบ้านท่าแห กรรมการ 
5. นางประภารัตน์  กลัดแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 

 
/รายการท่ี 20-21… 
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รายการท่ี 20-21 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6 และ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6  
1. นางสุฌาณี  นิชี ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง ประธานกรรมการ 
2. นางค ามวล  สอนจีน  ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนา  ดีมั่น ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายนนทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 22-24 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6, การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6, การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นางสาริณี  เที่ยงอยู ่ ครูโรงเรียนวัดโนนป่าแดง ประธานกรรมการ 
2. นางส าเริง  ตงเท่ง ครูโรงเรียนวัดเนินปอ กรรมการ 
3. นางนิศาชล  ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดวังตะขบ กรรมการ 
4. นางบุญเลือ่น เถ่ือนช่ืน ครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ กรรมการ 
5. นางกนกรัตน์  บุญผ่อง ครูโรงเรียนบ้านเนินยาว กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 25-26 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา                       
ระดับชั้น ป.1-6, การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไมส้ด ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้                      
ระดับชั้น ป.1-6, ประกอบด้วย 
1. นางสุฌาณี  นิชี ครูโรงเรียนบ้านดงเสอืเหลือง ประธานกรรมการ 
2. นางค ามวล  สอนจีน ครูโรงเรียนเนินหัวโลห้นองยางพิทยาคม กรรมการ 
3. นางกาญจนา  ดีมั่น ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
4. นายนนทน์ฒิพัฒน์  หาญนนทพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 27-31 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น ป.1-6, การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น ม.1-3, การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
ระดับชั้น ป.1-6, การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นางคนึง  รอดแสงจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ ประธานกรรมการ 
2. นายโอภาส  สังฆรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรรมการ 
3. นางกัลยา  ทองม่วง ครูโรงเรียนบ้านทุง่ส าราญ กรรมการ 
4. นายพจนารถ  รอดอ่อง ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา กรรมการ 
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปลง่ ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการและเลขานุการ 
รายการท่ี 32-33 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 และ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ประกอบด้วย 
1. นายศรายุทธ  เส็งพานิช ครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพทิยาคาร) ประธานกรรมการ 
2. นายอโณเชาว์  สุขหนุน  ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ 
3. นางสาวน้ าค้าง  เคียงข้าง ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ  กรรมการและเลขานุการ 

         /ให้คณะกรรมการ… 
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ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ  ทุกรายการมีหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
และด าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการกลุ่มมอบหมาย ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้น                 
การแข่งขัน รวบรวม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  ส่งคณะกรรมการด าเนินการกลุ่มฯ                
ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในวันเสร็จสิ้นการแข่งขันของรายการแข่งขันแต่ละรายการ 
 
 


