๑

๒
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

คณะกรรมการอานวยการ/สถานที่
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กากับติดตาม อานวยความสะดวก วางแผนการดาเนินงาน กากับติดตาม
การดาเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย
๑.๑ นายวีระพงศ์ เดชบุญ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายมานพ รวยลาภ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายวิชิต สุวรรณกล่อม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๕ นายธนิต
บุญกิตติเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”
กรรมการ
๑.๖ นายสุเทพ จันทร์บัว
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
กรรมการ
๑.๗ นายสมบัติ ชัชวาล
ผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๑.๘ นายวัชร
วงษ์สด
ผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๑.๙ นายสมศรี งามดี
ผู้อานวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๑.๑๐ นายปัญญา กองชุมพล
ผู้อานวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๑.๑๑ นายณรงค์ ทารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๑.๑๒ นายสุริยะ สูงเนิน
ผู้อานวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๑.๑๓ นายพิทยา แก้วทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี
กรรมการ
๑.๑๔ นายวิเชียร อินทรมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๑.๑๕ นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๑.๑๖ นายธณัฎฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๑.๑๗ นางนิตยา มั่นชานาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
๑.๑๘ นายธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๑.๑๙ นางอัมพวัน หยิมกระโทก รักษาราชการแทน ผู้อานวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ
๑.๒๐ นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๑.๒๑ นายปรีชา สุภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๑.๒๒ นายสุชิน วรรณฉวี
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
/๑.๒๓ นายธนิต…

๓
๑.๒๓ นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๔ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๕ นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๖ นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๗ นายประเสริฐ พรมพิชัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน อาคารเรียน
ให้เพียงพอพร้อมดูแลความสะอาด และให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการอานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
ภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ติดป้ายประชาสัมพันธ์สนามแข่งขัน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ นายเล็ก
นิลผึ้ง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายอมร
ดีช่วย
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๓ นายชาญณรงค์ พยุงพงศ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๔ นางจุรีย์
เทศศรี
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๕ นางสมจิตร กิจสุวรรณ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๖ นายธงชัย
ศรีรักษา
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๗ นายกิจประชา อู่พิทักษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๘ นายมนตรี
ยิ่งสุข
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๙ นายสุรพงษ์ ปราณี
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๐ นางจีบ
นวลจันทร์
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๑ นางสุรินทร์ สืบสาย
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวเจริญ สืบสาย
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาววนิดา นวลจันทร์
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๔ นายชานาญ คาวงษ์
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวพรทิพย์ หอมเดิม
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๖ นางกรุณา ปราณี
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๗ นายมานพ แดงดี
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๘ นายกฤษณะ ถาวร
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๙ นายสมชาย นวลจันทร์
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒๐ นายประจิน สุภะช่าง
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒๑ นายจรวย
ถาวร
นักพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒๒ นายสมจิตร์ ศิริวรรณ
พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒๓ นายอัศวิน หลีกชั่ว
พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒๔ นายอาธรณ์ นกน้อย
พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒๒ นายวิรัตน์ ลอยป้อม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
/๓. ประชาสัมพันธ์…

๔
๓. ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในบริเวณโรงเรียน จัดบริการ
เครื่องเสียงตามห้องประชุม และสถานที่ที่กาหนด (ไม่รวมเวทีการแข่งขันดนตรี) ประกอบด้วย
๓.๑ นางนิภาพรรณ ปิ่นมั่น
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสุมาลี
ศรสม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๓.๓ นายนิรันดร์ พานิช
เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๓.๔ นายณัฐภัทร ใจผูกพันธ์
เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยการจราจร มีหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อยของงาน
จัดเส้นทางการจราจรเดินรถเข้า – ออก และอื่นๆ ที่รับมอบหมาย ประกอบด้วย
๔.๑ นายวิทยา
ถิระสัตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายภานุพงษ์ อยู่สาราญ
ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๔.๓ นายสมศักดิ์ เจิมกระจีน
ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๔.๔ นายสุรินทร์
พรมแสง
ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๔.๕ นักเรียนชมรมอาสาจราจร
นักเรียน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๔.๖ นายประเวช สีนวน
ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน อาคารเรียน ให้เพียงพอ
พร้อมดูแลความสะอาด และให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการอานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ติดป้ายประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน โสตทัศนูปกรณ์ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑ นายประเสริฐ พรมพิชัย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายยุทธนา บุญเล่า
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๓ นายอรรถวุฒิ เนตรหาญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๔ นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๕ นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๖ นางวนิดา
พูนวัน
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๗ นางอรพิณ
สุขใจ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๘ นางปาจรีย์ โอสถ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๙ นางสาวมยุรี ผละหาญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๑ นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๒ นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๓ นายจาลอง สมไทย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๔ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๕ นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๖ นายปรีชญา แสงอุทัย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๗ นายภิเฌฒ พรมเหลือง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๘ นางสาวสัจจาพร พันธุจ์ ึงเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๙ นายวรันทร ปฐมสุรทิน
ลูกจ้าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๒๐ นักการภารโรง
ลูกจ้าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๒๑ นางจงรักษ์ ฤทธิ์ประวัติ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
-----------------------------------------------------

๕
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายประเสริฐ พรมพิชัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
๑.๕ นายสมคิด บุญมา
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางมณฑา เรืองฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
๑.๗ นายจิรสิทธิ์ โสภา
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๘ นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๙ นางสาวธันยานี เชาว์ดี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๐ นางสาววิไลลักษณ์ เกตุเล็ก
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๑ นางอินทิรา ฮวดเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๒ นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๓ นางสุภาภรณ์ จาจิตต์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๔ นางสาวพรรณวดี จึงจตุพรชัย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๕ นางสาวฐิติญา คล้ายขยาย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๖ นางสาวฐิติมา คล้ายขยาย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๗ นางสาวคณิตรา ไพรศรี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๘ นางสาวศิริโสภา แพงสุข
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๑๙ นางสาวเบญจวรรณ ทองเป้า
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๒๐ นางสาวภัทรียา ทับไทร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๒๑ นายณัฐภัทร์ สมอแข็ง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๒๒ นายกรวิชญ์ อังกาบ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๒๓ นายสมบัติ เสริมศิลป์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย
๒.๑ การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.ต้น โซน ๑
๒.๑.๑ นางอัมพร
ถกลประจักษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาววันดี สุกใส
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๑.๓ นางภัทรา
วัฒนพงษ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
/๒.๑.๔ นางนันทนา...

๖

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๒.๗

๒.๑.๔ นางนันทนา สุทธิศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาววิไลลักษณ์ เกตุเล็ก
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.ต้น โซน ๒
๒.๒.๑ นางจารุวรรณ พูนบานาญ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายภูมินทร์ นาแรมงาม
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๒.๓ นางสาวจุฑามาศ กิตติพงษ์พิทยา ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๒.๔ นางาสวกนกรดา สกินงาม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวยุพา สมสมัย
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.ปลาย โซน ๑
๒.๓.๑ นางมยุรี
ตุลาชม
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวถิรนันท์ ถกลประจักษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๓.๓ นางนันทนา สุทธิศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาววันดี สุกใส
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๓.๕ นางอรพิณ สุขใจ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.ปลาย โซน ๒
๒.๔.๑ นางจารุวรรณ พูนบานาญ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นายภูมินทร์ นาแรมงาม
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวจุฑามาศ กิตติพงษ์พิทยา ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๔.๔ นางสาวกนกรดา สกินงาม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๔.๕ นางสาวยุพา สมสมัย
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น โซน ๑
๒.๕.๑ นางนิทรา
ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นางวรรณา สมแสง
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๕.๓ นางยุพดี
ไทยสีหราช
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๕.๔ นางปราณี รอดพฤกษ์ภูมิ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๕.๕ นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น โซน ๒
๒.๖.๑ นางวรรณา กระแจะจันทร์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นางอาไพ
แก้วโสนด
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๖.๓ นางสาวพัชรี หัดเจริญ
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๖.๔ นางสาวอภิญญา ทาสีขาว
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๖.๕ นายประมวล นาสมรูป
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย โซน ๑
๒.๗.๑ นางนิทรา
ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นายมุนินทร พึ่งนุสนธ์
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๗.๓ นางพิไลพรรณ เทพศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๗.๔ นางกิตติรัตน์ พลเจริญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๗.๕ นางสาวนิตยา มิตรยง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๘ การเขียนเรียงความ…

๗
๒.๘ การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย โซน ๒
๒.๘.๑ นายณัฐพงษ์ กิตติพงศ์พิทยา ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ประธานกรรมการ
๒.๘.๒ นางพิมพ์มาดา พฤทธิวิวัฒน์กุล ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๘.๓ นางสาวรัตนาภรณ์ เกินสอน
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๘.๔ นายพรมศร จันทร์เถื่อน
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๘.๕ นางสุนิดา
จันทน์เทศ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ต้น โซน ๑
๒.๙.๑ นางสาวกานดา หาดเจียง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ประธานกรรมการ
๒.๙.๒ นางตวงพร วงษ์นิกร
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
๒.๙.๓ นางจุรีย์
เทศศรี
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๙.๔ นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๙.๕ นางสมจิต
ปานสมุทร์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ต้น โซน ๒
๒.๑๐.๑ นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒.๑๐.๒ นางสาวสุลักขณา บุญรักษา
ครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๐.๓ นางศิริวรรณ ชาญวิเศษ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๑๐.๔ นางประกาย ทวีสุข
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๐.๕ นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑ การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ปลาย โซน ๑
๒.๑๑.๑ นางสาวกานดา หาดเจียง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ประธานกรรมการ
๒.๑๑.๒ นางจันทิมา โฉมงาม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ๒“อดุลศาสนกิจศึกษา” กรรมการ
๒.๑๑.๓ นางตวงพร วงษ์นิกร
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
๒.๑๑.๔ นางเสาวภา เพชรคง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๑.๕ นางมาลิน รอดบุตร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ปลาย โซน ๒
๒.๑๒.๑ นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒.๑๒.๒ นางสุลักขณา บุญรักษา
ครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๒.๓ นางศิริวรรณ ชาญวิเศษ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๑๒.๔ นางประกาย ทวีสุข
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๒.๕ นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น โซน ๑
๒.๑๓.๑ นางสาวอุไรวัลย์ ธนานิวาส
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
ประธานกรรมการ
๒.๑๓.๒ นางจวรรณ สีหะ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๑๓.๓ นางสาวนราทิพย์ เจนสัญญายุทธ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๓.๔ นางสาวบุญเกิด พันศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๑๓.๕ นางนพรัตน์ คงมาลา
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๑๔ การแข่งขันพาที…

๘
๒.๑๔ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น โซน ๒
๒.๑๔.๑ นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ
๒.๑๔.๒ นายสุทธิรักษ์ คาพานนท์
๒.๑๔.๓ นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์
๒.๑๔.๔ นางจิตรา น้อมชอบ
๒.๑๔.๕ นางสาวอรวรรณ จรัสเนตินันท์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

๒.๑๕ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ปลาย โซน
๒.๑๕.๑ นางสาวปิยลักษณ์ เสียงก้อง
๒.๑๕.๒ นางสาวนิศา วงษ์สุวรรณ
๒.๑๕.๓ นางสาวณัฐพร วงศ์ลคร
๒.๑๕.๔ นางวรรณา สมแสง
๒.๑๕.๕ นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
๒.๑๖ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ปลาย โซน
๒.๑๖.๑ นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ
๒.๑๖.๒ นายสุทธิรักษ์ คาพานนท์
๒.๑๖.๓ นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์
๒.๑๖.๔ นางจิตรา น้อมชอบ
๒.๑๖.๕ นางสาวอรวรรณ จรัสเนตินันท์

๑
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
๒
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง ประธานกรรมการ
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง ประธานกรรมการ
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๗ การแข่งขันเขียนกลอนสุภาพ ม.ต้น โซน ๑
๒.๑๗.๑ นายวิวัฒน์ บัตรเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.๑๗.๒ นางบุษรินทร์ มีสัตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๗.๓ นายวิษณุ พุ่มสว่าง
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๒.๑๗.๔ นางสาวอนงค์นาง พิชชาโชติ ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
กรรมการ
๒.๑๗.๕ นางอุไร
เสริมศิลป์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘ การแข่งขันเขียนกลอนสุภาพ ม.ต้น โซน ๒
๒.๑๘.๑ นายวันชัย ตั้งทรงจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.๑๘.๒ นายอภัย สืบไทย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๑๘.๓ นางสาววิจิตรา ทาโสม
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๘.๔ นายสุรพงษ์ วีระพงษ์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๘.๕ นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๙ การแข่งขันเขียนอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย โซน ๑
๒.๑๙.๑ นายวิวัฒน์ บัตรเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.๑๙.๒ นายกังวาล ชาญณรงค์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑๙.๓ นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๙.๔ นางสาวอนงค์นาง พิชชาโชติ ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
กรรมการ
๒.๑๙.๕ นางอุไร
เสริมศิลป์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๒๐ การแข่งขัน…

๙
๒.๒๐ การแข่งขันเขียนอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย โซน ๒
๒.๒๐.๑ นายวันชัย ตั้งทรงจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.๒๐.๒ นายอภัย สืบไทย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๒๐.๓ นางสาววิจิตรา ทาโสม
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๒๐.๔ นายสุรพงษ์ วีระพงษ์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๒๐.๕ นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
----------------------------------------

๑๐
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายวัชร
วงษ์สด
ผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายวิชา
ฟูตระกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๑.๕ นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๑.๖ นายชาญชัย ชาญชญานนท์
รองผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๑.๗ นายณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๘ นายเสรีนันท์ สรรเพ็ชร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๙ นางอัมพร คุณธรรมอนันต์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปะกิจ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นางสารภี
ภู่ประสม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวณัฎฐชยาธร ธีวากรณ์วิชภาส ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑.๓ นางสาวประภาพร ปัจจัย
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวญาณิศา ประสารวงศ์
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวนันทิยา ปาละกะวงค์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๑.๖ นางสาวพัชรรัตน หิรญ
ั รัตนชัย ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๑.๗ นายศมวรรธก์ อาทิเวช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑.๘ นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑.๙ นางฉวีวรรณ ภูผา
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นางสาวนภาพร พีระตานนท์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางสาวสุวารี เมตรพรมราช
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๒.๓ นางศิวพร
เครือแจ้ง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๒.๔ นางอาพรรัตน์ ไชยวุฒิ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๒.๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงราไพพรรณ ฉวีนิรมล ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๒.๒.๖ นางจีรนันท์ สีนอก
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๒.๗ นายพงศ์พัชร โชติธรรม
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
/๒.๒.๘ นางผาสุข…

๑๑
๒.๒.๘ นางผาสุข
ฟูตระกูล
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๒.๙ นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวพัดธา บุญหาร
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาววารุณี พลพฤกษ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวศุภาวดี แซ่เตียว
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๓.๕ นางอนงค์
จันดีดา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นางสาวนันทพร สังอรดี
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๔.๓ นายโสรัฐ
ขันติกุล
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๔.๔ นางจารุวรรณ วงศ์คาพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๔.๕ นางจันทร์เพ็ญ บุญเทียม
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ประกอบด้วย
๒.๕.๑ นายอนุชาติ จงรัก
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นางเกษราภรณ์ ครองกาย
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๕.๓ นายจารึก
สุทิน
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๕.๔ นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๕.๕ นางสาวรัตนา เกิดคง
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๖.๑ นางกอบแก้ว พึ่งตนเอง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นายวิทูร
ไชยพงษ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๖.๓ นางอาพันธ์ พูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๖.๔ นายศิริชัย
พันธุ์กิติยะ
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
๒.๖.๕ นางศรีวิบุลย์ สุทิน
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๗.๑ นางอาพร
ดีช่วย
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๗.๓ นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลอง
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๗.๔ นางภัครดา อินเที่ยง
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๗.๕ นายสุริยา
สุวรรณรัตน์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๘ คณะกรรมการ…

๑๒
๒.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔ - ๖ ประกอบด้วย
๒.๘.๑ นางวราภรณ์ บัวตูม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๘.๒ นางนริศรา เชยบุบผา
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๘.๓ นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลอง
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๘.๔ นางสาววิลาสินี ชูเชิด
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๘.๕ นางสุดารัตน์ ซายอ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๒.๙.๑ นายเสถียร ตระกูลเกียรติ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๙.๒ นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๙.๓ นางสาวพนิดา ม่วงแดง
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๙.๔ นางสาวสมนึก ทับทิม
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๙.๕ นางสาวเบ็ญจวัลย์ กิจธัญญะสัมพันธ์ ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๙.๖ นางสาวสุชาดา บริโภค
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๙.๗ นางพรรณสรณ์ ชัชวาลย์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๙.๘ นางสาวยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๙.๙ นายธนากรณ์ บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๒.๑๐.๑ นายสุชาติ ชุ่มจิตต์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๐.๒ นายเสรีนันท์ สรรเพ็ชร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๐.๓ นางสาวสุพรรษา วุฒิยา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๑๐.๔ นางสาวธัญญา แนวดง
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๐.๕ นายสมชาติ ราชสันเทียะ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๑๐.๖ นางธิดารัตน์ ทวีญาติ
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๐.๗ นางสาวกันยา พุ่มพวง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๑๐.๘ นางสาวนิศารัตน์ ทนงค์รบ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
----------------------------------------

๑๓
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายธนิต
บุญกิตติเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวิเชียร
อินทมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๔ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๕ นางหทัยทิพย์ บัวอ่อง
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๖ นางณัชชา
เจริญสมบัติ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๗ นางสราญรมย์ ยิ่งสุข
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๘ นางธารีรัตน์
บุญครุฑ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๙ นางผ่องศรี
ดีจริง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๑๐ นางจงจิตต์ พรรณาวร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๑๑ นายสาเริง
โชครุ่ง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๒ นายมนตรี
ยิ่งสุข
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๓ นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๔ นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕ นางสาวกิรณา เติมพันธ์
นศ.ฝึกสอน ม.ราชภัฎราชนครินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
๒.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสาวยุพดี แดงงาม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑.๓ นางสาวบุศรินทร์ ชื่นชม
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวนภัสสร ศรีสนุ ทร
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวทัชนชาร น้ากระจาย
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๑.๖ นางสาวรสริน พุ่มอินทร์
ครู โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
กรรมการ
๒.๑.๗ นายกวิน
อินทะ
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑.๘ นางจริยา
หวันทา
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๙ นางสุดารัตน์ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑.๑๐ นางอรพิน สุขสวัสดิ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑.๑๑ นางสราญรมย์ ยิ่งสุข
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๑.๑๒ นางผงทิพย์ ศรีสมพร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
/๒.๑.๑๓ นางสาวคชาภรณ์…

๑๔
๒.๑.๑๓ นางสาวคชาภรณ์ ฉายวัฒนะ ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
กรรมการ
๒.๑.๑๔ นางสาวแจ่มศรี ไชยฮาด
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑.๑๕ นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นายศรัณยู ศรีสมพร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางเบ็ญจมาศ โยธินทวี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๒.๓ นายมาโนช มั่นคง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒.๔ นายสุมานะ แนวดง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๒.๕ นางกัญญาวีร์ ทองสิงห์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๒.๖ นางสุทธิจิตร หมั่นซ่อม
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๒.๗ นายชัฏชยุต บุตรผา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๒.๘ นางสาววาสนา ยะหัตตะ
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๒.๙ นางสาวสุพนา จันทร์น้อย
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๒.๑๐ นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒.๑๑ นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒.๑๒ นายสมพร อุดมยิ่ง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒.๑๓ นายมนตรี ยิ่งสุข
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒.๑๔ นายศศิวัฒน์ เดชะ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๒.๑๕ นางณัชชา เจริญสมบัติ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นางแววเนตร คังคายะ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวธนัชพร พันศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาวระพีพรรณ์ เหลือสืบชาติ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวผัสพร จิตต์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๓.๕ นางเพ็ญพัชร สีมาพล
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๓.๖ นางสาวสรัญญา กมลภพ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๓.๗ นางวัชรินทร์ ถนัดรบ
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๒.๓.๘ นางนันทนา เวียงคา
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๓.๙ นางจรัญญา พรตภณาพร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นายเจษฎา กิตติอุดมสุข
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๔.๓ นางสุธรรมา กล่อมกลอย
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๔.๔ นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดี
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๔.๕ นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
/๒.๔.๖ นางสาวสุภารัตน์…

๑๕

๒.๕

๒.๖

๒.๗

๒.๘

๒.๔.๖ นางสาวสุภารัตน์ สุปินะ
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๒.๔.๗ นางสาววชิลดา ตุเทพ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๔.๘ นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๔.๙ นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๓
ประกอบด้วย
๒.๕.๑ นางพิมคนึง ปรางค์จันทร์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นางแก้วตา แก้วลมูล
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๕.๓ นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๕.๔ นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๕.๕ นายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๕.๖ นางสาววรินนา บริรักษ์
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๕.๗ นางสาวกุลวดี ใจยืน
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๕.๘ นางมาลี
ทรงเกตุกุล
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๖.๑ นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นางสาวศศิวิมล ภูมิแดง
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๖.๓ นางศุภานัน จรตระการ
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๖.๔ นางนุชจรี
เพลินไพศาล
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๖.๕ นางสาวเบญวรรณ ดุลนีย์
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๖.๖ นายสุทธินันท์ จันทร์แวว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๖.๗ นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๖.๘ นางธารีรัตน์ บุญครุฑ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๗.๑ นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณ
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นางสาวเบญญจพร ภูผา
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๗.๓ นางจงกล
ขวัญกุล
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๗.๔ นางฐิติพร
เผือกพิบูลย์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๗.๕ นางสาวไปรมา ราษฎร์เหนือ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๗.๖ นางสาววรินนา บริรักษ์
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๗.๗ นางกรรณิการ์ นวลงาม
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๗.๘ นางสาวสุภาพร สุมะหิงพันธุ์
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๗.๙ นางผ่องศรี ดีจริง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม.๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๘.๑ นายทวี
ราชอาษา
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
๒.๘.๒ นางหทัยรัตน์ ชูจันทร์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๘.๓ นางนงเยาว์ รักษาถ้อย
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
/๒.๘.๔ นางสาวพรชัย…

๑๖
๒.๘.๔ นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๘.๕ นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๘.๖ นางมณทิพย์ พรหมสมบัติ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๘.๗ นางกัลยา
เชี่ยวพานิช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๘.๘ นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดม
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๘.๙ นางสาวจรูญรัตน์ ทองอ่อน
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๙.๑ นางสาววิสันตรี รสดี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๙.๒ นางสาวลักขณา เกตุสุวรรณ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๙.๓ นายวีรพล
อินแก้ว
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๙.๔ นางสาวพัชรี จิตรแม้น
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๙.๕ นายเกรียงศักดิ์ คังคายะ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๙.๖ นางทองคา จั่นเพชร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๒.๙.๗ นายอัฐพร เพียรกิจ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น ม.๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑๐.๑ นายสมพงษ์ วงษ์อุดม
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๑๐.๒ นางสมัย บ้านสร้าง
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๑๐.๓ นายปิติภูมิ บัวตูม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๐.๔ นางสาวกฤษกา กุหลาบ
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๑๐.๕ นายเทวินทร์ แดงพรหม
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๒.๑๐.๖ นางสาววลัยพร วชิรดุสิต
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๐.๗ นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ประเภท ทีม ๒ คน
ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๑๑.๑ นางจงจิตต์ พรรณาวร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๑.๒ นายสุพัฒน์ รสดี
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๑๑.๓ นายณรงค์ศักดิ์ เอกปัญญานุวัฒน์ ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย กรรมการ
๒.๑๑.๔ นายสุนัยต์ พรมวิจิตร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑๑.๕ นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น
ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๑๒.๑ นายปรีชา กันตรง
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๒.๒ นายชนินทร์ ยิ้มย่อง
ครู โรงเรียนเทศบาล ๔
กรรมการ
๒.๑๒.๓ นางอัมพวัน หยิมกระโทก
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์
กรรมการ
๒.๑๒.๔ นางอัจฉรา ถาวรคุณ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๒.๕ นางสาวชนภรณ์ หวังสุขกลาง ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๑๒.๖ นายธานี บุบผาคร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
----------------------------------------

๑๗
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสุริยะ
สูงเนิน
ผู้อานวยการโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายธงชัย
ก้อนสันทัด
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายพิเชษฐ์
ปิ่นเกิด
รองผู้อานวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง รองประธานกรรมการ
๑.๕ นายไพทูล
อยู่เกตุ
รองผู้อานวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางณิชาภา
ธนัตถ์วุฒิเดช
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
๑.๗ นายอานาจ
ดารารัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๘ นางสายใจ
ฉิมพาลี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๙ จ่าเอกสมาน
บุบผา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๑.๑๐ นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐติ ิเจริญ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๑.๑๑ นายธนเทพ
เนื่องศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๑.๑๒ นางละเอียด เจริญสุข
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการและเลขานุการ
๒. ฝ่ายทะเบียน เอกสารและสรุปผล มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการแข่งขันได้แก่ ใบรายงานตัว
แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน แบบรายงานผลการแข่งขัน แบบสรุปคะแนนการแข่งขัน บันทึกผลการแข่งขัน
และรายงานผลสรุปการแข่งขันต่อฝ่ายบริหารและหน่วยงานในต้นสังกัด จัดนักเรียนส่งเอกสาร จานวน ๒ คน
ประกอบด้วย
๒.๑ นางพัชรีย์
แสงสมบุญ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวปราณี เรืองนา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๔ นางสุรีรัตน์
เพ็ชรกาจัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๕ นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓. ฝ่ายปฏิคมและบริการ มีหน้าที่ ให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสิน
ทุกรายการ ตลอด ๒ วัน และจัดนักเรียนอานวยความสะดวกบริการอาหารจานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นางละเอียด
เจริญสุข
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๓ จ่าเอกสมาน
บุบผา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
/๔. ฝ่ายบันทึกภาพ...

๑๘
๔. ฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการตลอดเวลา ๒ วัน จัดนักเรียนถ่ายภาพ
จานวน ๑ คน ประกอบด้วย
๔.๑ จ่าเอกสมาน
บุบผา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายเกรียงเดช มักพิมล
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๔.๓ นายธนเทพ
เนื่องศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โซน ๑ ตัดสินวันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๕.๑ เพลงคุณธรรรม (ห้อง ๓๒๑๑ อาคาร ๓) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๕.๑.๑ นางสมบูรณ์ พันศรี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๑.๒ นายชลอ
วงษ์น้อย
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๕.๑.๓ นางสาววารุณี สงวนวงษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๑.๔ นางสาวสุรัญญา สุโขติ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๕.๑.๕ นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๕.๒ เพลงคุณธรรรม (ห้อง ๓๒๑๒ อาคาร ๓) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๒.๑ นางปณิธาน แว่นสุข
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๒.๒ นางธนวรรณ สัตยธีรานนท์
ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย กรรมการ
๕.๒.๓ นายจิรยุทธ สุวรรณโสภา
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๕.๒.๔ นายธีรภัทร แสงสมบุญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๒.๕ นางสุรีรัตน์ เพ็ชรกาจัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๕.๓ โครงงานคุณธรรม (ห้อง ๓๓๑๐ อาคาร ๓) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๕.๓.๑ นางสาวชญานิษฐ์ จันทรวงษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๕.๓.๒ นางวันเพ็ญ สงวนสุข
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๓.๓ นางสุวรรณา สุวรรณ
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๕.๓.๔ นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๕.๓.๕ นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๕.๔ โครงงานคุณธรรม (ห้อง ๓๓๑๑ อาคาร ๓) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๔.๑ นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๕.๔.๒ นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๔.๓ นางรินรดา รอดวงษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๔.๔ นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ ภาพยนตร์สั้น โซน ๑ และโซน ๒ (ห้องเกียรติภูมิ) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้นม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๕.๑ นายวศิน
บุญมา
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ
๕.๕.๒ นายมณฑล โหระโช
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๕.๓ นายสุดใจ
ศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๕.๔ นายธนาวุธ นาคทัต
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๕.๕.๕ นางวิภา
สังขภิญโญ
ครู โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
กรรมการ
๕.๕.๖ นางสาวปราณี เรืองนา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
/๕.๖ ละครคุณธรรม...

๑๙
๕.๖ ละครคุณธรรม (ห้องโสตฯ ๑) ประเภท ทีม ๑๕ – ๒๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๖.๑ นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๖.๒ นายชวลิต
ผ่องแผ้ว
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๖.๓ นางสาวอรุณ จันทร์แสวง
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
กรรมการและเลขานุการ
๕.๗ ละครประวัติศาสตร์ (หอประชุม) ประเภท ทีม ๑๕ – ๒๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๗.๑ นางกัญจนพร บุญกิตติเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๗.๒ นางสาเภา สรรพคุณยา
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๗.๓ นายเกรียงเดช มักพิมล
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕.๗.๔ นางสุพัตรา เชยชัยภูมิ
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๘ เล่านิทานคุณธรรม (ห้อง ๑๓๓ อาคาร ๑) ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๕.๘.๑ นางสาวภิษสมัยคาดา
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
ประธานกรรมการ
๕.๘.๒ นางณัฐฉัฐ นกอยู่
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๕.๘.๓ นางสายใจ ฉิมพาลี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๘.๔ นางทรงจันทร์ สังอรดี
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๘.๕ จ่าเอกสมาน บุบผา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๕.๙ เล่านิทานคุณธรรม (ห้อง ๑๓๔ อาคาร ๑) ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๔ - ๖ ประกอบด้วย
๕.๙.๑ นางแดงต้อย ดั่งหั่งซิ้น
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๕.๙.๒ นายศัพนา อัมพวา
ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย กรรมการ
๕.๙.๓ นายศุภชัย ชมดี
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
๕.๙.๔ นางสาวนิสา สระทองป้อม
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๕.๙.๕ นางสาวมยุรี ตันเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๐ มารยาทไทย ม.๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ (ห้อง ๑๓๑ – ๑๓๒ อาคาร ๑) ประเภท ทีม ๒ คน
ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ ภาคบ่าย เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ประกอบด้วย
๕.๑๐.๑ นายธรรมนูญ ลอยลม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๑๐.๒ นายอรรถวุฒิ เนตรหาญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๕.๑๐.๓ นางประภัสสร กิจวิจารณ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๑๐.๔ นางทัศนีย์ ลอยป้อม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๑๐.๕ นางสุภาวดี เพริดพริ้ง
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๕.๑๐.๖ นางสาวจิตติมา เบ้าเจริญ
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๕.๑๐.๗ นางสาวอรพิณ วงษ์พาสกลาง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๑ สวดมนต์แปล (โซน ๑ ห้อง ๑๓๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ ห้อง ๑๓๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อาคาร ๑) ประเภท ทีม ๑๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๑๑.๑ นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๕.๑๑.๒ นางสาวปองขวัญ บินขุนทด
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๑๑.๓ นางสมใจ จันทสี
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๕.๑๑.๔ นางอรอุษา โรจน์วิทยา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
/๕.๑๑.๕ นางสาวพรพิมล…

๒๐
๕.๑๑.๕ นางสาวพรพิมล เพียลา
ครู โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
กรรมการ
๕.๑๑.๖ นายธนเทพ เนื่องศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โซน ๒ ตัดสินวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๖.๑ เพลงคุณธรรรม (ม. ๑ – ๓ ห้อง ๓๒๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ม.๔ – ๖ ห้อง ๓๒๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. อาคาร ๓) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๑.๑ นางสมหมาย ฉายวัฒนะ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๖.๑.๒ นางสาวภาวินี เต้าวีรัตนกุล
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๖.๑.๓ นางสมใจ
แก้ววิเศษ
ครู โรงเรียนร่มกล้า ปราจีนบุรี
กรรมการ
๖.๑.๔ นางสาวพนมลักษณ์ ขูปอง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๖.๑.๕ นางสาวบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๖.๑.๖ นางสาวณัฎธนนิยา กรกุลศรี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๖.๒ โครงงานคุณธรรม (ม. ๑ – ๓ ห้อง ๓๓๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ม.๔ – ๖ ห้อง ๓๓๑๑ เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคาร ๓) ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๒.๑ นางธันย์ชนก พรมภักดี
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๖.๒.๒ นางสาวนงนุช คงถาวร
ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
กรรมการ
๖.๒.๓ สิบเอกพชร ดีวังโพน
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๖.๒.๔ นางสาววิไลวรรณ ครูสอน
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๖.๒.๕ นางละออง สุคลธา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๖.๒.๖ นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ ละครคุณธรรม เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ห้องโสตฯ ๑) ละครประวัติศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(หอประชุม) ประเภท ทีม ๒๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๓.๑ นางนวภรณ์ ฉายวัฒนะ
ครู โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
ประธานกรรมการ
๖.๓.๒ นางสาวพรทิพย์ทรงนวรัตน์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๖.๓.๓ นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชย
ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
กรรมการ
๖.๓.๔ นางประภาพร สิงห์แก้ว
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๖.๓.๕ นางทุติยาภรณ์ ผิวคล้า
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๖.๔ เล่านิทานคุณธรรม (ม. ๑ – ๓ ห้อง ๑๓๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ม.๔ – ๖ ห้อง ๑๓๔ เวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. อาคาร ๑) ประเภท บุคคล ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๔.๑ นางสาวสุกานดา รัตนวงษ์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๖.๔.๒ นายสุทัศน์ อาญาเมือง
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๖.๔.๓ นางสุวนาถ ชมภู
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๖.๔.๔ นายสุนทร โมฆรัตน์
ครู โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
กรรมการ
๖.๔.๕ นายประสิทธิ์ แฉกกระโทก
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ มารยาทไทย (ม. ๑ – ๓ ห้อง ๑๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ม. ๔ – ๖ ห้อง ๑๓๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อาคาร ๑) ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๕.๑ นางจารุวรรณ สิทธิมงคล
ครูข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๖.๕.๒ นางสุวรรณา นาคะเสถียร
ครูข้าราชการบานาญ
กรรมการ
/๖.๕.๓ นางมณี…

๒๑
๖.๕.๓ นางมณี
บัวเผื่อน
ครู โรงเรียนวัดโคกอุดม
กรรมการ
๖.๕.๔ นายนิคม
สังขันธ์
ครูข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๖.๕.๕ นางนุสรา
ชูศรี
ครู โรงเรียนบ้านประพาส
กรรมการ
๖.๕.๖ นางพัชรีย์
แสงสมบุญ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๖.๖ ภาพยนตร์สั้น (โซน ๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องเกียรติภูมิ)
ประเภท ทีม ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๖.๑ นายวศิน
บุญมา
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ
๖.๖.๒ นายมณฑล โหระโช
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๖.๖.๓ นายสุดใจ
ศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๖.๖.๔ นายธนาวุธ นาคทัต
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๖.๖.๕ นางวิภา
สังขภิญโญ
ครู โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
กรรมการ
๖.๖.๖ นางสาวปราณี เรืองนา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๖.๗ สวดมนต์แปล (โซน ๑ ห้อง ๑๓๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ ห้อง ๑๓๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อาคาร ๑) ประเภท ทีม ๑๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๗.๑ นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๖.๗.๒ นางสาวปองขวัญ บินขุนทด
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๖.๗.๓ นางสมใจ
จันทสี
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๖.๗.๔ นางอรอุษา โรจน์วิทยา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๖.๗.๕ นางสาวพรพิมล เพียลา
ครู โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์
กรรมการ
๖.๗.๖ นายธนเทพ เนื่องศรี
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ รายการ ๖ ภาพยนตร์สั้น แข่งขันวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายการ ๗ สวดมนต์แปล ของโซน ๒ แข่งขันวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

๒๒
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายธนิต
บุญกิตติเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๔ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๕ นายมงคล ชิณศรี
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๖ นางสุมาลี ศรีสม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๗ นายสืบ
แตงบุตร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๘ นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๙ นายกิจประชา อู่พิทักษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๑ การแข่งขันแอโรบิค ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นายชัยยงค์ ผ่องแผ้ว
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นายเกรียงศักดิ์ ปักกุลนันท์
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑.๓ นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงชัย ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑.๔ นางสาวสุภาวดี บุญกุล
ครู โรงเรียนหทัยชาติ
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญ
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๑.๖ นายบุรรักษ์ ยามน้าทรัพย์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑.๗ นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๘ นายฉัตรชัย บุญเสนา
ครู โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การตอบคาถาม ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นางสุมาลี ศรีสม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายชุมศักดิ์ เกตุเพ็ชร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒.๓ นายวุฒิ กาญจนสุนทร
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๒.๔ นายเลียม พนมชัย
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๒.๕ นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุล
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๒.๖ นายสัมฤทธิ์ นาดี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๒.๗ นายศุภชัย จันเจียม
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๒.๘ นายนรินทร์ แพนลา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๒.๙ นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมือง
ครู โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
----------------------------------------

๒๓
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑. นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒. นายปรีชา
สุภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมโหสถ
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมโภช อินทปัญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
รองประธานกรรมการ
๔. นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
รองประธานกรรมการ
๕. นายถาวร
บุบผาวงษ์
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๖. นายนรนิติ
สรรคณี
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๗. นายสมปอง มงค์คลสาโรง
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๘. นางเอื้อมพร ใจชื้น
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะศิลปะ ชุดที่ ๑ ตัดสินกิจกรรมนักเรียนโซน ๒
สาระทัศนศิลป์
๒.๑ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นายจาลอง สมไทย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑.๓ นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติ
ครู โรงเรียนเทวรักษ์
กรรมการ
๒.๑.๔ นายเมืองเดช วิเศษ
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๑.๕ นายสมปอง มงค์คลสาโรง
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นายพีรพล ปากกะพอก
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายธงชัย
ศรีรักษา
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๒.๒.๓ นายอมร
ดีช่วย
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๒.๒.๔ นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่น
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๒.๕ นายอาจินต์ ปรีชา
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นายจินดา
กิมกูล
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นายบารุง
เรืองโรจน์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๓.๓ นายมานัด หาญตั้ง
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๒.๓.๔ นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๒.๓.๕ นายวุฒิ
ไตรมาศ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๔ การแข่งขัน…

๒๔
๒.๔ การแข่งขันเขียนภาพไทย สีเอกรงค์ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นางสายพิณ สิงทยม
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นายวุฒิ
ไตรมาศ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
กรรมการ
๒.๔.๓ นายพีรพล ปากกะพอก
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๒.๔.๔ นายอาจินต์ ปรีชา
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๔.๕ นายธงชัย
ศรีรักษา
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๕.๑ นายอมร
ดีช่วย
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นายประเสริฐ ปุ่มสันเทียะ
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๕.๓ นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่น
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๕.๔ นายนรนิติ สรรคณี
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๕.๕ นายจาลอง สมไทย
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๖.๑ นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นายชาญไชย ใจน้อม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๖.๓ นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติ
ครู โรงเรียนเทวรักษ์
กรรมการ
๒.๖.๔ นายเมืองเดช วิเศษ
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๖.๕ นายสมปอง มงค์คลสาโรง
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ การแข่งขันประติมากรรม ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๗.๑ นายจินดา
กิมกูล
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นายชาญไชย ใจน้อม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๗.๓ นายบารุง
เรืองโรจน์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๗.๔ นายมานัด หาญตั้ง
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๒.๗.๕ นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
สาระดนตรี
๒.๘ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
๒.๘.๑ เดี่ยวระนาดเอก ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๒ เดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
/๒.๘.๓ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่…

๒๕
๒.๘.๓ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๔ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๕ เดี่ยวซอด้วง ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๖ เดี่ยวซออู้ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๗ เดี่ยวจะเข้ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๘ เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
/๒.๘.๙ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ…

๒๖
๒.๘.๙ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๘.๑๐ ขับร้องเพลงไทย ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ แข่งขันวงดนตรีไทย
๒.๙.๑ วงเครื่องสายวงเล็ก ประเภท ทีม ๘ – ๙ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๙.๒ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ประเภท ทีม ๑๕ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๙.๓ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ประเภท ทีม ๑๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๙.๔ วงอังกะลุง ประเภท ทีมไม่เกิน ๒๑ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายปริญญา กล้าผจัญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร โตอินทร์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๓. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๔. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง กรรมการและเลขานุการ
/๒.๑๐ การแข่งขัน…

๒๗
๒.๑๐ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ประเภท ทีม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑๐.๑ นายนพดล มิ่งสาแดง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
ประธานกรรมการ
๒.๑๐.๒ นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๐.๓ นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๑๐.๔ นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๐.๕ นางสาวกัลยาภรณ์ น้าแก้ว
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
๒.๑๑.๑ ประเภททีม ก ประเภททีมไม่เกิน ๔๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิรนิ นภา แจ่มเจริญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๓. นายนพดล มิ่งสาแดง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
กรรมการ
๔. นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพร ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑.๒ ประเภททีม ข ประเภททีมไม่เกิน ๔๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๓. นายนพดล มิ่งสาแดง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
กรรมการ
๔. นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๕. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพร ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๑๒.๑ นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๒.๒ ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๑๒.๓ นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๑๒.๔ นางสาวศิรินภา แจ่มเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๑๒.๑ นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๒.๒ ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถ
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๑๒.๓ นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๒.๑๒.๔ นางสาวศิรินภา แจ่มเจริญ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๔ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๑๔.๑ นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ
/๒.๑๔.๒ นางสาวอภิลักฤดี…

๒๘
๒.๑๔.๒ นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียร ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๔.๓ นายนพดล มิ่งสาแดง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
กรรมการ
๒.๑๔.๔ นางสาวกัลยาภรณ์ น้าแก้ว
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๑๕.๑ นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
ประธานกรรมการ
๒.๑๕.๒ นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียร ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๕.๓ นายนพดล มิ่งสาแดง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
กรรมการ
๒.๑๕.๔ นางสาวกัลยาภรณ์ น้าแก้ว
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๖ การประกวดขับขานประสานเสียง ประเภท ทีม ๒๕ – ๔๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๒.๑๖.๑ นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๖.๒ นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียร ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๖.๓ นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๖.๔ นายนพดล มิ่งสาแดง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
กรรมการ
๒.๑๖.๕ นางสาวกัลยาภรณ์ น้าแก้ว
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
สาระนาฏศิลป์
๒.๑๗ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ประเภท ทีม ๘ – ๑๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑๗.๑ นางสมพร เสาะการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๗.๒ นางมณีรัตน์ คามรักขิต
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๗.๓ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๗.๔ นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๗.๕ นางเอื้อมพร ใจชื้น
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘ การแข่งขันระบามาตรฐาน ประเภท ทีม ๖ – ๑๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑๘.๑ นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๘.๒ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๘.๓ นางสมพร เสาะการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
กรรมการ
๒.๑๘.๔ นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๘.๕ นางเอื้อมพร ใจชื้น
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๙ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ
ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑๙.๑ นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๑๙.๒ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑๙.๓ นายภควัต ปิดตาทะโน
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
/๒.๑๙.๔ นางมณีรัตน์…

๒๙
๒.๑๙.๔ นางมณีรัตน์ คามรักขิต
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๑๙.๕ นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๐ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๖ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ
ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๒๐.๑ นางสมพร เสาะการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒๐.๒ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒๐.๓ นายภควัต ปิดตาทะโน
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒๐.๔ นายยุทธนา นิลวุฒิ
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
กรรมการ
๒.๒๐.๕ นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๑ การแข่งขันการแสดงตลก ประเภท ทีม ๓ – ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๒๑.๑ นางสมพร เสาะการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒๑.๒ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒๑.๓ นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒๑.๔ นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๒๑.๕ นางมณีรัตน์ คามรักขิต
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๒ การแข่งขันมายากล ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๒๒.๑ นางสมพร เสาะการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒๒.๒ นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒๒.๓ นางสุจิตรา วันทะนะ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒๒.๔ นางกาญจนา ก้อนสันทัด
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๒๒.๕ นางมณีรัตน์ คามรักขิต
ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะศิลปะ ชุดที่ ๒ ตัดสินกิจกรรมนักเรียนโซน ๑
สาระทัศนศิลป์
๓.๑ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๑.๑ นายเสน่ห์
มาโค
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นายวิทยา
แกล้วกล้า
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑.๓ นายวัชรพงษ์ มีภัคดี
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑.๔ นายทิวา
ยาขันทิพย์
ครู โรงเรียนเจียหมิน
กรรมการ
๓.๑.๕ นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญ
ครู โรงเรียนกบินทร์จริยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๒.๑ นายพิศิษฐ์ สิทธิสาร
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นางสาวสราภา คาเงิน
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
กรรมการ
๓.๒.๓ นางสาวสินีนาถ วิฐาพร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๒.๔ นายพนมพร ศรีรักษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๓.๒.๕ นายยุทธศักดิ์ ลายทอง
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๓ การแข่งขัน…

๓๐
๓.๓ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๓.๑ นายเสน่ห์
มาโค
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นายวิทยา
แกล้วกล้า
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๓.๓ นายวัชรพงษ์ มีภัคดี
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๓.๔ นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูล
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๓.๕ นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญ
ครู โรงเรียนกบินทร์จริยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๔.๑ นายพิศิษฐ์ สิทธิสาร
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๓.๔.๒ นางสาวสราภา คาเงิน
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
กรรมการ
๓.๔.๓ นางสาวสินีนาถ วิฐาพร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๔.๔ นายพนมพร ศรีรักษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๓.๔.๕ นายยุทธศักดิ์ ลายทอง
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภท ทีม ๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๓.๕.๑ นายเสน่ห์
มาโค
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๓.๕.๒ นายวิทยา
แกล้วกล้า
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๕.๓ นายวัชรพงษ์ มีภัคดี
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๕.๔ นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูล
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๕.๕ นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญ
ครู โรงเรียนกบินทร์จริยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๖.๑ นายพิศิษฐ์ สิทธิสาร
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๓.๖.๒ นางสาวสราภา คาเงิน
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
กรรมการ
๓.๖.๓ นางสาวสินีนาถ วิฐาพร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๖.๔ นายพนมพร ศรีรักษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๓.๖.๕ นายยุทธศักดิ์ ลายทอง
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ การแข่งขันประติมากรรม ประเภท ทีม ๓ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๗.๑ นายพิศิษฐ์ สิทธิสาร
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๓.๗.๒ นายทิวา
ยาขันทิพย์
ครู โรงเรียนเจียหมิน
กรรมการ
๓.๗.๓ นายวิทยา
แกล้วกล้า
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๗.๔ นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญ
ครู โรงเรียนกบินทร์จริยาคม
กรรมการ
๓.๗.๕ นางสาวสินีนาถ วิฐาพร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
สาระดนตรี
๓.๘ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
๓.๘.๑ เดี่ยวระนาดเอก ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
/๕. นายวสันติชัย…

๓๑

๓.๘.๒

๓.๘.๓

๓.๘.๔

๓.๘.๕

๓.๘.๖

๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
/๓.๘.๗ เดี่ยวจะเข้…

๓๒
๓.๘.๗ เดี่ยวจะเข้ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๘ เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๙ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๑๐ ขับร้องเพลงไทย ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ แข่งขันวงดนตรีไทย
๓.๙.๑ วงเครื่องสายวงเล็ก ประเภท ทีม ๘ – ๙ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
/๓.๙.๒ วงปี่พาทย์…

๓๓
๓.๙.๒ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ประเภท ทีม ๑๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๙.๓ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ประเภท ทีม ๑๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๙.๔ วงอังกะลุง ประเภท ทีมไม่เกิน ๒๑ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓. นายวราวุฒิ อ่าเมือง
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ พัดพาน
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๕. นายวสันติชัย แก้วกาเนิด
ครู โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กรรมการ
๖. นายชานาญ แสงบุญ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ประเภท ทีม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๑.๑ นายอรรถพล สุริยวงษ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นายวัลลภ ชัยยะ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๓.๑.๓ นายศาตวัต ภักดี
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
กรรมการ
๓.๑.๔ นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑.๕ นายสิทธิโชค ใจดี
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
๓.๑๑.๑ ประเภททีม ก ประเภท ทีมไม่เกิน ๔๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายวัลลภ ชัยยะ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญวิชญ์ สัมมนา
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓. นางพิศมัย ทัศนา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๔. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายศาตวัต ภักดี
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๑๑.๒ ประเภททีม ข…

๓๔
๓.๑๑.๒ ประเภททีม ข ประเภท ทีมไม่เกิน ๔๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายวัลลภ ชัยยะ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญวิชญ์ สัมมนา
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓. นางพิศมัย ทัศนา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๔. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายศาตวัต ภักดี
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๑๒.๑ นายดิลก แดงโสภา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๑๒.๒ นายบุญวิชญ์ สัมมนา
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๑๒.๓ นายอรรถพล สุริยวงษ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑๒.๔ นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรม
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๑๒.๕ นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๑๓.๑ นายดิลก แดงโสภา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๑๓.๒ นายบุญวิชญ์ สัมมนา
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๑๓.๓ นายอรรถพล สุริยวงษ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑๓.๔ นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรม
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๑๓.๕ นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๔ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๑๔.๑ นายศาตวัต ภักดี
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
ประธานกรรมการ
๓.๑๔.๒ นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑๔.๓ นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒ ครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
กรรมการ
๓.๑๔.๔ นายสิทธิโชค ใจดี
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
๓.๑๔.๕ นายวัลลภ ชัยยะ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๕ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๑๕.๑ นายศาตวัต ภักดี
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
ประธานกรรมการ
๓.๑๕.๒ นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑๕.๓ นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒ ครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
กรรมการ
๓.๑๕.๔ นายสิทธิโชค ใจดี
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
๓.๑๕.๕ นายวัลลภ ชัยยะ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๑๖ การประกวด…

๓๕
๓.๑๖ การประกวดขับขานประสานเสียง ประเภท ทีม ๒๕ – ๔๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๑๖.๑ นายอรรถพล สุริยวงษ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ประธานกรรมการ
๓.๑๖.๒ นายวัลลภ ชัยยะ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๓.๑๖.๓ นายศาตวัต ภักดี
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
กรรมการ
๓.๑๖.๔ นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์
ครู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑๖.๕ นายสิทธิโชค ใจดี
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
สาระนาฏศิลป์
๓.๑๗ การแข่งขันราวงมาตรฐาน ประเภท ทีม ๘ – ๑๐ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๑๗.๑ นางนรีรัตน์ สมโภช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๑๗.๒ นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๑๗.๓ นายกรกฎ พิมพ์สงวน
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
๓.๑๗.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตร ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๗.๕ นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๘ การแข่งขันระบามาตรฐาน ประเภท ทีม ๖ – ๑๒ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ และ ม. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๑๘.๑ นางนรีรัตน์ สมโภช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๑๘.๒ นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๑๘.๓ นายกรกฎ พิมพ์สงวน
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
๓.๑๘.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตร ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๘.๕ นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๙ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๒ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๑๙.๑ นางนรีรัตน์ สมโภช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๑๙.๒ นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๑๙.๓ นายกรกฎ พิมพ์สงวน
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
๓.๑๙.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตร ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๙.๕ นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๐ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ประเภท ทีมไม่เกิน ๑๖ คน ระดับชั้น ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖
ประกอบด้วย
๓.๒๐.๑ นางนรีรัตน์ สมโภช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๒๐.๒ นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๒๐.๓ นายกรกฎ พิมพ์สงวน
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
๓.๒๐.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตร ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๒๐.๕ นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๑ การแข่งขันการแสดงตลก ประเภท ทีม ๓ – ๕ คน ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๒๑.๑ นางนรีรัตน์ สมโภช
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๒๑.๒ นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
/๓.๒๑.๓ นายกรกฎ…

๓๖
๓.๒๑.๓ นายกรกฎ พิมพ์สงวน
๓.๒๑.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตร
๓.๒๑.๕ นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ
๓.๒๒ การแข่งขันมายากล ประเภท ทีม ๒ คน
๓.๒๒.๑ นางนรีรัตน์ สมโภช
๓.๒๒.๒ นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
๓.๒๒.๓ นายกรกฎ พิมพ์สงวน
๓.๒๒.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตร
๓.๒๒.๕ นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ

ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น ม. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนสายมิตรศึกษา
กรรมการ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่แข่งขัน
ทัศนศิลป์
๑. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.
๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสี วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.
๓. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๔. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๕. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด วัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.
๖. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น วัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.
๗. การแข่งขันประติมากรรม วัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.
หมายเหตุ ทั้ง ๒ โซนแข่งขันพร้อมกัน ณ อาคารศิลปะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
หัวข้อการฝึกซ้อม รายการที่ ๑, ๒, ๕, ๖, และ ๗ ฝึกดังนี้
- สันติภาพ
- เศรษฐกิจพอเพียง
- อาเซียน
- ภาวะโลกร้อน
- เที่ยวทั่วไทย
รายการที่ ๓ และ ๔ ฝึกดังนี้
- การละเล่น
- ประเพณีไทย
- วิถีไทย
ดนตรี
- ดนตรีไทยประเภทเดี่ยว , วง และขับร้องเพลงไทยเดิม แข่งขันวัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
โดยโซน ๒ แข่งขันช่วงเช้าทุกกิจกรรม โซน ๑ แข่งขันช่วงบ่ายทุกกิจกรรม สถานที่แข่งขันห้องดนตรีไทย
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง (หมายเหตุ อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
- ดนตรีสากล การแข่งขันขับร้องเพลงประเภทเดี่ยว แข่งขันวัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
การแข่งขันประเภทวง แข่งขันวัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ โดยโซน ๒
แข่งขันช่วงเช้า โซน ๑ แข่งขันช่วงบ่าย ณ อาคาร ๙๕ ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
นาฏศิลป์
- แข่งขันวัน เสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยโซน ๒ แข่งขันช่วงเช้า โซน ๑ แข่งขันช่วงบ่าย
ณ อาคาร ๙๕ ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
----------------------------------------

๓๗
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายปรีชา สุภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางดรุณี
กัปตัน
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีมโหสถ รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสุชิน
วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๔ นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๑.๕ นายสุประกิจ ทับทิมทอง
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๑.๖ นางสาวสายสมร มิตรยง
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๑ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑ - ๓ และ ม.๔ - ๖
๒.๑.๑ นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัย
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นายวุฒิ
ไตรมาศ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๑.๓ ว่าทีร่ ้อยตรีอนุชา บุญโต
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๔ นายพิชัย
วินยพงศ์พันธ์
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๑.๕ นายสุประกิจ ทับทิมทอง
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ - ๓ , ม.๔ - ๖
๒.๒.๑ นายมนตรี พุทธิเมธากูล
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นายพูลศักดิ์ ยืนยง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒.๓ นายศักด์สกล ศรีเชียงสา
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๒.๔ นางจุฑามณี ชมพันธ์
ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย กรรมการ
๒.๒.๕ นายทรัพย์มงคล คาดา
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๒.๒.๖ นางสาวรัชฏา ต่างภาษา
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๒.๗ นายบรรเจิด รอดเพชร
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ - ๓
๒.๓.๑ นางจินตณัญญา เมตตา
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวกิติยา แก้วเขียว
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๓.๔ นางจานงค์ ศรีวิศาล
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๓.๕ นางสาวสายสมร มิตรยง
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๔ รายชื่อคณะกรรมการ…

๓๘
๒.๔ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.๔ – ๖
๒.๔.๑ นางสุรีย์
เมืองทอง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นางจินตณัญญา เมตตา
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๔.๓ นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๔.๔ นางสาวกิติยา แก้วเขียว
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๔.๕ นางจานง
ศรีวิศาล
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖
๒.๕.๑ นางจันทรรัตน์ เพ็ชรเหมือน
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นางสาวกนกชล มูลมณี
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๕.๓ นางวันเพ็ญ รังสิโรจน์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๕.๔ นายธนกฤต สุกเขียว
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๕.๕ นางดรุณี
กัปตัน
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ – ๓
๒.๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ สหวิริยะสกุล ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บารุง
ประธานกรรมการ
๒.๖.๒ นางสาวชไมพร น้อยศิริ
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๖.๓ นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๖.๔ นายพิชัย
วินยพงศ์พันธ์
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๒.๖.๕ นายสุมาต ทวีสุข
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๖.๖ นางสาวบังอร ไชยม
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔ – ๖
๒.๗.๑ นายสุบิน
สุวรรณ
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๒.๗.๒ นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๗.๓ นายพิเชต
กระแจะจันทร์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๗.๔ นายศุภชัย เทพอรุณ
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๒.๗.๕ นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันทาอาหารประเภทนาพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖
๒.๘.๑ นางวิบูลย์ศรี วรสูตร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๘.๒ นางนาฏยา สูงเนิน
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๘.๓ นางจานงค์ ศรีวิศาล
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๘.๔ นายอัครเดช รสดี
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๘.๕ นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๘.๖ นางอุษมา
สหวิริยะสกุล
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันทาอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑ – ๓
และ ม. ๔ – ๖
๒.๙.๑ นายอัครเดช รสดี
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๙.๒ นางสุมาลี
บุญเคลิ้ม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๙.๓ นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคล
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
/๒.๙.๔ นางสาวนุสรา…

๓๙
๒.๙.๔ นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๒.๙.๕ นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัย
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
๒.๙.๖ นางสาวสายสมร มิตรยง
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑ – ๓ และ ม.๔ – ๖
๒.๑๐.๑ นางสุรีย์
เมืองทอง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๒.๑๐.๒ นางเพ็ญจันทร์ ชานิ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
กรรมการ
๒.๑๐.๓ นางจินตณัญญา เมตตา
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๒.๑๐.๔ นางประเสริฐ ปลั่งประมูล
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๓.๑ คณะกรรมการกลาง
๓.๑.๑ นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นางมณีพรรณ คาแก้ว
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๓.๑.๓ นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
๓.๒.๑ นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นางสาวจิราพร สกุลทา
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๓.๒.๓ นางสุดารัตน์ มณีรุ้ง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
กรรมการ
๓.๒.๔ นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๒.๕ นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๒.๖ นางสาวนพสร อู่แก้ว
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓.๓.๑ นายฐานันดร เจนพานิช
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นางสาววีรวัลย์ วิณุราช
พนักงานราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการ
๓.๓.๓ นายวีรยุทธ ผักสา
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๓.๔ นายอนุรักษ์ ภู่เนตร
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๓.๓.๕ นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุล
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
๓.๔.๑ นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุล ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๓.๔.๒ นางสาวจิราพรรณ โอชารส
ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
กรรมการ
๓.๔.๓ นางสาวสมปอง โกซิน
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
๓.๕.๑ นางสาวอภิญญา ยินดียม
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๓.๕.๒ นางสาวเอมิกา เภาคา
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๕.๓ นางรสิตา
อยู่เรืองเดช
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
กรรมการ
๓.๕.๔ ว่าทีร่ ้อยตรีวัลลภ ดิษฐสุวรรณ
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๓.๕.๕ นางสาวกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ ครู(พนักงานราชการ) โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการ
๓.๕.๖ นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
/๓.๕.๗ นายกิตติศักดิ์…

๔๐
๓.๕.๗ นายกิตติศักดิ์ เทศศรี
๓.๕.๘ นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์
๓.๕.๙ นางสาวฐิติมา อินทร์รูป
๓.๕.๑๐ นางสาววิมลพร ชาวบน
๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการสร้าง Webpage
๓.๖.๑ นายมนตรี เพลินไพศาล
๓.๖.๒ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง
๓.๖.๓ นายอัครเดช สังสมศักดิ์
๓.๖.๔ นายธนาชัย เอื้อนุกูล
๓.๖.๕ นายธวัชชัย วอนศรี
๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการสร้าง Webpage
๓.๗.๑ พ.จ.ต.อภิวชั ร์ ทองลพ
๓.๗.๒ นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์
๓.๗.๓ นายธวัชชัย วอนศรี
๓.๗.๔ นางสาวสุชีรา นัคเรต
๓.๗.๕ นายวิทยา
นาคประเสริฐ
๓.๗.๖ นายสถิต
หาญรบ
๓.๗.๗ นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์

ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา

กรรมการ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
กรรมการ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
ประเภท CMS
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
ประเภท Web Editor
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ คณะกรรมการตัดสินการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
๓.๘.๑ นายวิโรจน์ แสงสุระเดช
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๓.๘.๒ นางรัตนา
ตั้งฐิติพงศ์สกุล
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๓.๘.๓ นางจริยาภรณ์ สกุลวิโรจน์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
๓.๘.๔ นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๘.๕ นางสาวชุติมา อาษาคง
ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย กรรมการ
๓.๘.๖ นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๘.๗ นางสาวสุชีรา นัคเรต
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๘.๘ นางมณีพรรณ คาแก้ว
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
๓.๙.๑ นายไพรัช
สุขมูล
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๓.๙.๒ นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๙.๓ นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
๓.๑๐.๑ นายไพรัช สุขมูล
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๓.๑๐.๒ นายอนุรักษ์ ภู่เนตร
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
กรรมการ
๓.๑๐.๓ นางสาวพณณกร ชื่นชม
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
/๓.๑๑ คณะกรรมการ…

๔๑
๓.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการตัดต่อภาพยนตร์
๓.๑๑.๑ นางมณีพรรณ คาแก้ว
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๓.๑๑.๒ นายอัครเดช สังสมศักดิ์
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการ
๓.๑๑.๓ นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
----------------------------------------

๔๒
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายธนิต
บุญกิตติเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางนิตยา มั่นชานาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ว่าทีร่ ้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๕ นางจงกลนี ประยูรศุข
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๖ นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๗ นางศักดิ์ศรี เนตรหาญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๑.๘ นายรัฐพงศ์ สีแสด
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นางธานี
พระชาติ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ ประจาตึกและอยู่ดูแลห้อง จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน
และรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสมจิตร กิจสุวรรณ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายวิทยา ถิระสัตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง SEAR
๒.๓ นางจินตนา พิชัยรัตน์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง ๓๒๖
๒.๔ นางธานี
พระชาติ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง E - learning
๒.๕ นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง ๓๓๔
๒.๖ นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้า
พนักงานราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง MEP ๑
๒.๗ นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง MEP ๒
๒.๘ นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง ๓๒๒
๒.๙ นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงานห้อง ๓๓๒
๓. คณะกรรมการการตัดสิน มีหน้าที่ ดาเนินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ประกอบด้วย
๓.๑ การแข่งขัน Impromptu Speech ทาการแข่งขันที่ห้อง SEAR อาคาร ๓ ชั้น ๑ ประกอบด้วย
๓.๑.๑ นางมนัสชนก ฮามกูล
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นางนัทธวัฒน์ ยามน้าทรัพย์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
รองประธานกรรมการ
๓.๑.๓ นางรุ่งจิตร สาราญกิจ
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑.๔ นางสาวจิราวรรณ พันสะอาด ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา” กรรมการ
๓.๑.๕ Mrs. Sweden Grace
ครูช่วยสอน โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๑.๖ Mr. Sri Chaidaniya
ครูช่วยสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
/๓.๑.๗ นางวิรัชนี…

๔๓

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๓.๕

๓.๑.๗ นางวิรัชนี ถิระสัตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๓.๑.๘ นางปทุม ตั๊งประสิทธิ์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๙ นายวิทยา ถิระสัตย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขัน Spelling Bee ทาการแข่งขันที่ห้อง E-learning อาคาร ๖ ชั้น ๒ ประกอบด้วย
๓.๒.๑ นางศักดิ์ศรี เนตรหาญ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นางรติกร วงศ์พยัคฆ์
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
รองประธานกรรมการ
๓.๒.๓ นางชุลี
ฉัตรโชคไพศาล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๓.๒.๔ นางสาวศิริลักษณ์ สง่าวงศ์
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๒.๕ Mr.Ethan Steven
ครูช่วยสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๓.๒.๖ นางยุพา พรมพิชัย
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๒.๗ นางกัญญาณัฐ กองยอด
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๒.๘ นางสิริณยาพร คามา
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๙ นางธานี
พระชาติ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขัน Multi Skills Competition ทาการแข่งขันที่ห้อง ๓๓๔ ประกอบด้วย
๓.๓.๑ นางจารุนันท์ ซื่อตรง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นางประยงค์ อาจปาสา
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
รองประธานกรรมการ
๓.๓.๓ นางปาจรีย์ โอสถ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๓.๓.๔ Mr.Lukasz Palka
ครูช่วยสอน โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๓.๕ Mr.Michael William Anthony ครูช่วยสอน โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๓.๖ นางสาวจันทรา เทศธรรม
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๓.๗ นางสาวนิตยา ป้องเรือ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี กรรมการ
๓.๓.๘ นางธีรารัตน์ บุญมั่น
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๙ นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขัน Skit ทาการแข่งขันที่ห้อง MEP ๑ ประกอบด้วย
๓.๔.๑. นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากร ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ประธานกรรมการ
๓.๔.๒. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓.๔.๓ นางสาวดาวเรือง เวชพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา
กรรมการ
๓.๔.๔ นายบรรเทิง บุญเกิด
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๔.๕ นายพรทวี สีเคน
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๔.๖ Miss.Haidee Inot
ครูช่วยสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๓.๔.๗ นางมานิต์ตา ไชยเจริญ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๔.๘ นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๓.๔.๙ นางสุกานดา ศุภเสถียร
ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔.๑๐ นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้า
พนักงานราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ผู้ประสานงาน
การแข่งขัน Story Telling ทาการแข่งขันที่ห้อง ๓๒๖ ประกอบด้วย
๓.๕.๑ นางภาวนา หวังวิชา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๓.๕.๒ นางนาพร มาลัยทอง
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บารุง รองประธานกรรมการ
๓.๕.๓ นางสาวอรนุช พันธ์สอาด
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
/๓.๕.๔ นางสาวครองศิริ...

๔๔

๓.๖

๓.๗

๓.๘

๓.๙

๓.๕.๔ นางสาวครองศิริ ตันเฮง
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๕.๕ Mr.Connie Plor Salvacion ครูช่วยสอน โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๕.๖ นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๓.๕.๗ นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๓.๕.๘ นางพิไลวรรณ โคกกรวด
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา” กรรมการ
๓.๕.๙ นางสาวพิมพ์พรรณ ลีลา
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓.๕.๑๐ นางจินตนา พิชัยรัตน์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขัน ASEAN QUIZ ทาการแข่งขันที่ห้อง ห้อง MEP ๒ ประกอบด้วย
๓.๖.๑ นางอมรรัตน์ คามูล
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ประธานกรรมการ
๓.๖.๒ นางอารี
วีระจิตต์
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
๓.๖.๓ นางสาวบัวคา สมัญญา
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๓.๖.๔ นางสาวกัลยา ชาวลาว
ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยาคม
กรรมการ
๓.๖.๕ นางสาวสุชาดา ยันประโคน
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๓.๖.๖ Mr.Patrick Hackett
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๓.๖.๗ Miss.May O Chinalpan
ครูช่วยสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๓.๖.๘ นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖.๙ นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขันพูดภาษาจีน ทาการแข่งขันที่ห้อง ๓๒๒ ประกอบด้วย
๓.๗.๑ นางสาวพรศิริ แสนโคตร
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๓.๗.๒ Ms. Zhao Yang
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๓.๗.๓ Miss.Qin Feng Yuan
ครูช่วยสอน โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๓.๗.๔ Mr.Yu Hai Feng
ครูช่วยสอน โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการ
๓.๗.๕ Miss.Tang Xiang Ting
ครูช่วยสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
๓.๗.๖ นางปรีดาวรรณ ถาวร
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๗ นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ทาการแข่งขันที่ห้อง ๓๓๒ ประกอบด้วย
๓.๘.๑ นางขวัญใจ กองศักดา
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๓.๘.๒ Mr.Tetsuya Takahashi
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๓.๘.๓ นางสาวสุกัญญา ศิลปศาสตร์ ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๔ นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์ ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน
การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ทาการแข่งขันที่ห้อง ๓๓๒ ประกอบด้วย
๓.๙.๑ นางสาวสุวรา ทาทิตย์
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ประธานกรรมการ
๓.๙.๒ นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ
๑. ผู้ประสานงานไม่มีสิทธิ์ให้คะแนน
๒. ผู้ประสานงานทาหน้าที่ประสานการใช้สถานที่ในการแข่งขันแต่ละประเภท และแจ้งผู้เข้าแข่งขันทราบ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ รวบรวมผลการตัดสิน
๓. ผู้ประสานงานทาหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียนและครูที่ร่วมกิจกรรม
/๔. คณะกรรมการ…

๔๕
๔. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขัน ประกอบด้วย
๔.๑ นางวรนุช
สัตยวงศ์ทิพย์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสมจิตร
กิจสุวรรณ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๔.๓ นางสาวสุปราณี แสนใจรักษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๔.๔ นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้า
พนักงานราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการ
๔.๕ นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดทาเกียรติบัตรมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันและครูที่ร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย
๕.๑ นางอรวรรณ์
นาคบารุงศรี
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางอัญชลีพร
คาสวัสดิ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๓ นางณาตยา
ลาบอง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๔ นางสุชาดา
เมฆสุวรรณ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๕ นางสาวคัคนางค์ กิจไพบูลย์สมบัติ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๖ นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๕.๗ นางสาวรัชนีวรรณ คาเกิด
เจ้าหน้าที่ BP/MEP โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล มีหน้าที่ จัดทาแบบประเมิน ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๖.๑ นางจินตนา
พิชัยรัตน์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนุกูล
กลสรร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
๖.๓ นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้า
พนักงานราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการ
๖.๔ นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการ
----------------------------------------

๔๖
บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------------------

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาศูนย์ฯ มีหน้าที่ กากับติดตามการจัดการแข่งขัน
ทักษะในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และนโยบายที่กาหนด พร้อมทั้งการ
ประสานงาน และอานวยการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทักษะประจาศูนย์
๑.๑ นายธนิต
บุญกิตติเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายศุภกฤติ ดิษฐสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนชิตใจชื่น
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๑.๕ นายจิรสิทธิ์ โสภา
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๗
กรรมการ
๑.๖ นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๑.๗ นายสุชิน
ทุติ
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
กรรมการ
๑.๘ นายทองแบน ขวัญกุล
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๑.๙ นายสืบ
แตงบุตร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวนภารัตน์ แนวโพน ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวจิราพร สกุลทา
ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ กิจกรรม YC (เพื่อนที่ปรึกษา)
๒.๑.๑ นางศิริพร
วงษ์บาหรุ
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางพรนภา ยืนยง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรรมการ
๒.๑.๓ นางสุธรรมา คล่อมกลอย
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
๒.๑.๔ นางวาสนา บุปผา
ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๑.๕ นางสาวเทียมจันทร์ สอนเดชผจญ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
๒.๑.๖ นางชุติยาภรณ์ ผิวคล้า
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๗ นางสาววาสนา ยะหัตตะ
ครู โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๘ นางสาวนภารัตน์ แนวโพน
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ
๒.๒.๑ นายมุจรินทร์ ปานสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง รองประธานกรรมการ
๒.๒.๓ นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ครู โรงเรียนปราจิณกัลยาณี
กรรมการ
๒.๒.๔ นายทองแบน ขวัญกุล
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
๒.๒.๕ นายวรพงษ์ แจ่มจ้า
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง
กรรมการ
๒.๒.๖ นายไพทูลย์ คร้ามพิมพ์
ครู โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บารุง
กรรมการ
/๒.๒.๗ นายนิพนธ์…

๔๗
๒.๒.๗ นายนิพนธ์ ระวังเหตุ
๒.๒.๘ นายสงคราม ไชยสมบูรณ์
๒.๓ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
๒.๓.๑ นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่น
๒.๓.๒ นางนิทรา
ด่านศิริชัยสวัสดิ์
๒.๓.๓ นางศิริวรรณ ชาญวิเศษ
๒.๓.๔ นางภัทรา
วัฒนพรม
๒.๓.๕ นางจันทิมา โฉมงาม
๒.๓.๖ นางฐนิตา
๒.๓.๗ นางจุฑามาศ
๒.๓.๘ นางจรวยพร
๒.๔ กิจกรรมสภานักเรียน
๒.๔.๑ นายสืบ
๒.๔.๒ นายสมชาย
๒.๔.๓ นายสมบูรณ์
๒.๔.๔ นางสาวสุภาพ
๒.๔.๕ นายสุชิน

นกอยู่
ปานคิรี
แก้วเชื้อ

ครู โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
โรงเรียนศรีมโหสถ
โรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์
โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”

กรรมการ
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง กรรมการและเลขานุการ

แตงบุตร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
ความเพียร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
กรรมการ
เพิดพริ้ง
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
กรรมการ
ดิ้นสกุล
ครู โรงเรียนชิตใจชื่น
กรรมการ
ทุติ
ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กรรมการและเลขานุการ
----------------------------------------

