ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
หน่วยการแข่งขัน สพม.9 สุพรรณบุรี 1
-------------------------------------ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัด งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลัก
คุณธรรมนาความรู้ สร้างความตระหนั กสานึกในคุณค่าของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา โดยเน้นการนาเสนอผลการจัดการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ ของสถานศึกษา
ครู รวมทั้งผลส าเร็จที่เกิดกับผู้เรียนที่สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรม มีทั้งในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ โดย สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทน ทั้งนักเรียนปกติ
และนักเรียนเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส) โดยแบ่งโซน
ตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน
2557 ณ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นั้น
เพื่อให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๙ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานฯ รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ว่าที่ร้อยตรี
(นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖4 ปีการศึกษา ๒๕๕7
หน่วยการแข่งขัน สพม.9 สุพรรณบุรี 1 ลงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
--------------------------------------------------------------1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ อานวยความสะดวก ควบคุม สั่งการ ประสานงาน เสนอแนะ และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รองประธานกรรมการ
3. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.9 ทุกโรงเรียน
กรรมการ
4. ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
5. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
6. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการ
7. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน กรรมการ
8. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรรมการ
9. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกลุ่ม สพม.9 ทุกกลุ่ม
กรรมการ
11. ศึกษานิเทศก์ สพม.9 ทุกท่าน
กรรมการ
12. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
13. นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย ครูช่วยราชการ สพม.9
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. ว่าที่ ร.ต.ทรัพย์สถิตย์ ขันคา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖4 ปีการศึกษา ๒๕๕7
สพม.9 สุพรรณบุรี 1 มีหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินการจัดการแข่งขัน การจัดทาระบบลงทะเบียนและ
รายงานผล ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ กากับติดตามและประเมินผล วางแผน
การจัดกิจกรรมประกวดและแข่งขัน พิจารณา ควบคุมการตัดสินผลการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ สุนทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายประชอบ หลีนุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
4. นายทานอง ดวงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
5. นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” กรรมการ
6. นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
7. นายพิมาย โสมะภีร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
8. นายราชันย์ ทิพเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” กรรมการ
9. นายพินิจ สุทธิรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
10. นางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา
ผู้อานวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
11. นายวุฒิชัย หงษ์โต
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ

-2คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
2.1 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย พานิชวงษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” รองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ศรีคา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
4. นายดนัย ศรีคา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
5. นางพจนา พึ่งอุทัยศรี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
6. นางพรทิพย์ ปานชา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
7. นางสาวชณัฏฐา ทองคาเจริญ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ พระแท่น
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
9. นายสุรชัย แก้วหอมคา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
10. นางสาวชัชฎา ทองคาใส
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
11. นางเนาวรัตน์ จรัสศรี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
12. นางสาวสุวพร อังกุลดี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
13. นางสาวศศิธร สังข์ทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
2.1.2 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน และตัดสิน
มีหน้าที่ วางแผน จัดทาเครื่ องมือ
การคัดเลื อก ดาเนิ น การแข่งขันและตัดสิ น ผลด้วยความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางบังอร จาปาเงิน
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุขสาราญ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายวิชา สมิงไพร
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางพจนา พึ่งอุทัยศรี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางประภีร์ อังสุวร
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุขสาราญ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4. นายดนัย ศรีคา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสาวเบญญา สุขทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เทพแก้ว
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
รองประธานกรรมการ
3. นางชื่นฤทัย หงส์โต
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวชัชฎา ทองคาใส
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางกฤษณา รักคุณ
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตนภา เอื้อทยา
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศิริพันธ์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสุพรรณี ศรีคา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน

-3กิจกรรมท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางนวพร น้าชม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พูลเกิด
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราวรรณ จันชัง
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวศศิธร สังข์ทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางปทิตตา จันทร์มณี
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ไกวิทยะ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุวพร อังกุลดี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสุภาพันธ์ โทณผลิน
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยสร ศรีธัญญา
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญญา บัวชุม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวชณัฏฐา ทองคาเจริญ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางธนพร ทับศรี
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกลาภ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการและเลขานุการ
4. นายสุรชัย แก้วหอมคา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางกานต์รวี ชูกิตติกุล
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เชิดตระกูล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
รองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4. นายสมศักดิ์ พระแท่น
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียนฉันท์) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางลักขนา พรหมใจรัก
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาเรียง บัวนาค
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พรหมรส
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4. นางพรทิพย์ ปานชา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ผู้ประสานงาน
2.2 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายประชอบ หลีนุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. นางจงคุณ อินทนะ
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการและเลขานุการ
5. นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวบุญสม ศรีศักดา
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-42.2.2 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน และตัดสิน มีหน้าที่ วางแผน จัดทาเครื่องมือการ
คัดเลือก ดาเนินการแข่งขั นและตัดสินผลด้วยความบริสุทธิ์ ยุ ติธรรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงานการรับ
รายงานตัว นักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3
1. นางกัญญา แก้วแก้มเสือ
ครูโรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางสาวจินตนา ถาวร
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
4. นางทิพมณฑา ทนุการ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
5. นางอภิรดา มุขโต
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
6. นายสมชาย เวียงชัย
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
7. นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
8. นางสุพาภรณ์ บุญรักษ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาฎ นุ่มอ่อน
ครูโรงเรียนตลิ่งชัน
กรรมการ
3. นายณราชัย เมฆวิไลพันธ์
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
4. นางสาวอรสุรางค์ ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
5. นายสุภศิลป์ ดอกรังกูล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางชมพูนุช คงทัด
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐินี รอดทรัพย์
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางสาวบรรจง แก้วคา
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
4. นางบุศรา อิ่มทรัพย์
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นายสุชาติ หงส์ทอง
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
6. นางสุชาดา สุนทรเนตร
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
8. นายมานะ สุวรรณฤทธิ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
9. นางแพร สมใจเพ็ง
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นางสาวทับทิม แสงอินทร์
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
4. นายชนินทร์ นิลดี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายปัญญา บุญเติมเต็ม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ นาคเอก
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ดอกลาภู
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ด้วงละไม้
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ

-5กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายวิทยา ทองสมจิตต์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา อุ่นแก้ว
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นายสรวิศ ทนุการ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
2.3 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ สุนทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย หงษ์โต
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รองประธานกรรมการ
3. นายสาเร็จ บุตรแสงดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รองประธานกรรมการ
4. นายกานนท์ อินทปัญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รองประธานกรรมการ
5. นายฉัตรชัย น้าชม
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รองประธานกรรมการ
6. นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย
ปฏิบัติราชการแทนรอง ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รองประธานกรรมการ
7. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
8. นางวรวดี อินทร์กอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
9. นางจุรีย์ พัฒน์ผล
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
10. นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
11. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
12. นายศรายุทธ บริวาส
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
13. นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
14. นางวชิราภรณ์ วรัตถสุวรรณ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
15. นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวุฒิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
16. นางชุติมา สุนทรวิภาต
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
17. นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
18. นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
19. นางนงเยาว์ วระกุล
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
20. นางสาวปัญจพร มาพลาย
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
21. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
22. นางกันยารัตน์ ดุษณีย์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
23. นายณัฐ พูลดี
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
24. นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
25. นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
26. นายอรรถพล ลิ้มลมัย
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.3.2 คณะกรรมการจั ด การประกวด แข่ ง ขั น และตั ด สิน มี ห น้ า ที่ วางแผน จั ด ทาเครื่อ งมื อ
การคัดเลื อก ดาเนิ น การแข่งขันและตัดสิ น ผลด้วยความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางกันยารัตน์ ดุษณีย์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา นามโชติ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางสุรีย์พร จึงสง่าสม
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
4. นางพเยาว์ เคนผาพงษ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
5. นางสาวณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ

-6กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายเจษฎา เรืองวิเศษ
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
2. นางชุติมา สุนทรวิภาต
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นางปาริชาต ไทยเจริญ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
4. นายสุรศักดิ์ บุญชุ่ม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
5. นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางจุรีย์ พัฒผล
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. นางสุนันทา ท่าฉลาด
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
3. นายสุพัฒน์ ดาวลอย
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
4. นางสาววาสนา ทองดี
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
5. นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. นางสาวนิสา จุลโพธิ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
3. นางเกสร สุนทรเนตร
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
4. นางวิยดา เจริญศรี
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
5. นางฐิติมา พลอยงาม
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายสมคิด ศรพรหม
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
2. นางนงเยาว์ วระกุล
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
4. นางนันทวัน บุญชุ่ม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
5. นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายสมคิด ศรพรหม
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
2. นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
4. นางนันทวัน บุญชุ่ม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
5. นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางปราณี ชัยวิรัตน์
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
2. นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
3. นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
4. นางสาวรษิกา น้าใจดี
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
5. นายชัยชนะ จุ้ยเปี่ยม
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายเศวตฉัตร บุญภิละ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
2. นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
3. นางจันทร์เรียม บุตรแสงดี
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4. นางสาวเกษราพร แจ่มแจ้ง
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
5. นายอรรถพล ลิ้มลมัย
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
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กรรมการ
กรรมการ
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ประธานกรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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-7กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายอนันต์ จันทร์เสงี่ยม
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา บุญมาก
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม
ครูโรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข”
กรรมการ
5. นางกัญญาภัทร คาภิภาค
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายอนันต์ จันทร์เสงี่ยม
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา บุญมาก
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
5. นางกัญญาภัทร คาภิภาค
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
2.4 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.4.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายประทีป ประทีปทอง รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
4. นายเทวัญศรี พัชรมงคล รักษาการรอง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสาวชนิดาลิมป์ รัชดาวงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
6. นางสาวสาเนียง อรุณรุ่ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
7. นางสาวอรุณี อรเอี่ยม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
8. นางคาศรี สร้อยสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
9. นางสาวฉวีวรรณ ทองมาก ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
10. นางโกสุมภ์ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
11. นางสาวอรทัย แต่งงาม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
12. นายคัมภีร์ ยอดศรี
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
13. นายสนชัย ศรีโมรา
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
14. นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยาครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
15. นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
16. นายณรงค์เดช สุนทรเนตร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการและเลขานุการ
17. นายธนัทพล คุณาวิศรุต ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.4.2 คณะกรรมการจั ด การประกวด แข่ ง ขั น และตั ด สิน มี ห น้ า ที่ วางแผน จั ด ทาเครื่อ งมื อ
การคัดเลื อก ดาเนิ น การแข่งขันและตัดสิ น ผลด้วยความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางปิยวรรณ สุดโต
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางศุภัควัลย์ แสงคู่วงษ์
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นายนพพร วงษ์วรรณดี
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
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1. นางสาวนภัสนันท์ แป้นแก้ว ครูโรงเรียนสงวนหญิง
2. นางพเยาว์ ตนดี
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
3. นางยุพา พิทักษ์วงศ์
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางนวลลักษณ์ จินดาพล
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
2. นายณรงค์เดช สุนทรเนตร
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
3. นางอังศุ จินดาไตรรัตน์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวประนอม สืบจากอินทร์ ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
2. ดร.จารุฐพงษ์ ศิลปภิรมย์สุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นายธเนศ บริสุทธิ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายสุชาติ ผลภาษี
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
2. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
3. นางสาวอรทัย แต่งงาม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กิจกรรมละครคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสุรีย์พร ศรีประยงค์
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
2. นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสุรีย์พร ศรีประยงค์
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
2. นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายถาวร ศรีหิรัญ
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
2. นางสาวพยงค์ ทรัพย์มาดี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
3. นางจุฑารัตน์ วัฒนกูล
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวอรไท อินทร์ใจเอื้อ
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
2. นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นางสาววิภาวรรณ อรชร
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางลักษณา ธูปแพ
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
2. นางบังอร ลิ้มทองคา
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3. นางอภิรดา เตียววิไล
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางปรียา บุญประคอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
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-9กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม. 1 - 6
1. นายคัมภีร์ ยอดศรี
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร ศรีประยงค์
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
3. นายธนัทพล คุณาวิศรุต
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
2.5 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2.5.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายพินิจ สุทธิรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชู รักญาติ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายนัฐวุฒิ ปล้องเจริญ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. นายประเสริฐ กิติชัยชาญ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
5. นายประยุทธ์ ขาพิจิตร
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรี ธีระ ตุ้ยดี
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
7. นางรัตนา วรรณพุฒ
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.5.2 คณะกรรมการจั ด การประกวด แข่ ง ขั น และตั ด สิ น มี ห น้ า ที่ วางแผน จั ด ท าเครื่ อ งมื อ
การคัดเลื อก ดาเนิ น การแข่งขันและตัดสิ น ผลด้วยความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางวีณา ทองวิเศษสุข
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายประชุม ศรีงาม
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระ ตุ้ยดี
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายธานี ปริปุรณะ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา บุญเสวก
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
3. นายสันติ สวยรูป
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
2.5.3 คณะกรรมการฝ่ า ยเอกสาร
มี ห น้ า ที่ จั ด ท าเอกสารส าหรั บ การลงชื่ อ รายงานตั ว ก่ อ น
การประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นางรัตนา วรรณพุฒ
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ขาพิจิตร
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศ
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.6 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.6.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายราชันย์ ทิพเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อานวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
รองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ บัวทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
4. นายขวัญชัย ตู้พิจิตร
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการและเลขานุการ
5. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-102.6.2 คณะกรรมดาเนินการจัดการประกวด แข่งขัน มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน จัดหา
คณะกรรมการตัดสิน รวบรวมผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรีย บร้อย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วย
1. นายประจวบ บัวทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้าน
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
รองประธานกรรมการ
3. นายสรพงษ์ จันทา
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
4. นางสาววรัทภส์ณิชา ล้าเลิศธนกุล ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
5. นายสุนทร สามสี
พนักงานธุรการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” กรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
7. นายสุขสันติ แผนสมบูรณ์
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรี ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
9. นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
10. นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
11. นางสาวเตือนใจ ก่ามอญ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
12. นายขวัญชัย ตู้พิจิตร
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการและเลขานุการ
2.6.3 คณะกรรมการจั ด การประกวด แข่ง ขัน และตัดสิ น มีห น้า ที่ วางแผน จัด ทาเครื่อ งมื อ
การคัดเลื อก ดาเนิ น การแข่งขันและตัดสิ น ผลด้วยความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
การแข่งขันศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรมการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการ

-11กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2. นายวิศิษฐ พิมพิมล
ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสาราญ ครูชานาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
การแข่งขันศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 – 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
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-12กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจิราพร เล็กพงศ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุดโต
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นายสมยศ ปุ่นสุวรรณ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล
นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้าดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
กรรมการ
3. นายมานะ ดวงใจดี
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล
นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้าดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
กรรมการ
3. นายมานะ ดวงใจดี
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ

-13กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ศรีแดง
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ อินทร์ใจเอื้อ
สถาบันดนตรี (KPN)
กรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กรรมการ
การแข่งขันศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
กิจกรรมการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้าน
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
3. นายเนรศ จันทร์ขา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้าน
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
3. นายเนรศ จันทร์ขา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ สะท้าน
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
3. นายเนรศ จันทร์ขา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
2.7 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.7.1 คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
รองประธานกรรมการ
3. นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
รองประธานกรรมการ
4. นายคมสัน ธรรมนู
รองผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
5. นายวิชัย พานิชวงษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” กรรมการ
6. นายกิตติพล เอี่ยมสกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
7. นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
8. นางนวลเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
9. นายสวัสดิ์ นิลศร
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
10. นางทัศนีย์ ม่วงน้อย
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
11. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
12. นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
13. นางสาวรัศพร พุฒจีบ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ

-1414. นางสาวเมธินี ทองสุกใส
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
16. นายวสันต์ สุนทรพงษ์
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
17. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
18. นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
19. นายภาคภูมิ ขันธควร
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
20. นางสมบูรณ์ ทองงาม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
21. นางสาวอภันตรี วังสงค์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
22. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
23. นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
24. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
25. นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
26. นางสาวธันยรัตน์ ชัยวันดี
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
27. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
28. นายปัถย์สรัล กระธน
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
29. นางสาวเจนจิรา หนูทอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
30. นายโยธิน อิ่มหิรัญ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
31. นายพงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
32. นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
33. นายเรืองศักดิ์ อุทัศน์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
34. นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
35. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” กรรมการและเลขานุการ
36. นางกนกนุช ชาติทอง
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการและเลขานุการ
37. นายรุ่ง อ่อนอินทร์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
38. นางสาวชมชญา แก้วกาพร้า
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
39. นายมานพ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.7.2 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน และตัดสิน
มีหน้าที่ วางแผน จัดทาเครื่องมือ
การคัดเลือก ดาเนินการแข่งขันและตัดสิน ผลด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
การแข่งขันการงานอาชีพ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายปรีชา ทองงาม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางกุลสิริ ใจดี
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จาปาเงิน
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวสวลี มะยุรา
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายโพ บุตรแสงดี
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายพินัย โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ปิ่นทอง
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
3. นางกุลสิริ ใจดี
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ

-15กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายลิขิต ปิ่นทอง
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี มะยุรา
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสาวจันทนา ขุนพินิจ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา บุญสิทธิ
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสุภัทรา บุญสิทธิ
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางยุพเยาว์ พวงเพชร
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
3. นางคะนึง ไวยโอรส
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสมจิต ลาวัง
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
ประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง อ่อนอินทร์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
3. นายประกอบ บุญศรีวงษ์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายรุ่ง อ่อนอินทร์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายพินัย โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายประกอบ บุญศรีวงษ์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พลเสน
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสุทธาสินี อุทัยฉาย
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายมณฑล พลเสน
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ บุญศรีวงษ์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ มีชาวนา
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางจินดา สุวรรณบุญฤทธิ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นางฌานิกา สุนทรเกตุ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
3. นางสาวสุจันตรี รอดสถิตย์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
4. นายอัครพล ไวเชียงค้า
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสุกัญญา ศรีบัวทอง
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวกาญจนา เฟื่องศรี
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี ถาวโรจน์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
กรรมการ
4. นางสาวปรารถนา เกิดโชค
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสาวฉัตรระวี ศรีคา
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการและเลขานุการ

-16กิจกรรมการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) และ
กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นายสมภพ อุตสาหะ
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
4. นายรัฐนันท์ เสียงเสนาะ
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นายพิชัยยุทธ สว่างแก้ว
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทอง ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
3. นางสาวธันยรัตน์ ชัยวันดี
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ
ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศ
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวเมธิณี ทองสุกใส
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิมล จรเข้
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. นางสาวญาณี เคหะจุ้ย
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
4. นายภาคภูมิ ขันธควร
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
5. นางสาวจีรพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสมบูรณ์ ทองงาม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวอภันตรี วังสงค์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย บุญรักษ์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
5. นางสาวณัฐนรินทร์ เจิมปรุ
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ

-17กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
3. นางบงกช สนธิ
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ แสงพันตา
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
ประธานกรรมการ
2. นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นายอานาจ ใจซื่อ
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวชมชญา แก้วกาพร้า ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายเทวรักษ์ แสงสนิท
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สวัสดี
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
4. นางสาวทัศวิมล ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
5. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
6. นายรชตะ แก้วสวรรค์
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศ
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายยอดชาย ขุนสังวาล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
2. นางญดาภรณ์ นาคโหน
ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กรรมการ
3. นางบงกช สนธิ
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ กระจาดทอง
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
5. นายภาคภูมิ ขันธควร
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
6. นางศศิวรรณ คุ้มฉายา
ครูโรงเรียนอู่ทอง
กรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวญาณี เคหะจุ้ย
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
2. นายวิษณุ ทองคา
ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
กรรมการ
3. นายดนุพล บุญชอบ
ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา
กรรมการ
4. นางสาวชมชญา แก้วกาพร้า ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวดลดา สังขสุวรรณ
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
6. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ

-182.8 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.8.1 คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายประเสริฐ สุนทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย หงษ์โต
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รองประธานกรรมการ
3. นายสาเร็จ บุตรแสงดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. นายกานนท์ อินทปัญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
5. นายฉัตรชัย น้าชม
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
6. นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย
ปฏิบัติราชการแทนรอง ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
7. นางสาววชิรวรรณ บางนกแขวก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ
8. นางผ่องศรี ปั้นพงษ์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.8.2 คณะกรรมการดาเนินการประกวด แข่งขัน และตัดสิน มีหน้าที่ วางแผน จัดทาเครื่องมือ
การคัดเลือก ดาเนินการแข่งขันและตัดสิน ผลด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางกานต์มณี คงเกื้อ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนท์
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นางสาวพรกมล ช้างเผือก
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เกตุมณี
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
5. ครูต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
6. นางกนกรัตน์ ราชสิงห์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
7. นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางสว่างวงศ์ พิสิฐธัญกุล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางวิวรรทนี ศรีวิพัฒน์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่น
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
4. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
5. นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางเสาวรส เนตรอรุณ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางพิณวดี บัวแตง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางสาวสุภานี บุญพรวงศ์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
4. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสนธยา วันวัฒนกิจ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางวิริยา หอมระรื่น
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
ประธานกรรมการ
2. นางลาพึง วารีรัตน์
ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ประธีปทอง
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
4. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
5. นางศศลักษณ์ ตรีพลอักษร
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน

-19กิจกรรมการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางพัชรี หาญทนงค์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี ทิวาวงษ์
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นางสาวสิริกานต์ ทิพย์ภักดี
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
4. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
5. นางนิตยา ปริปุรณะ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางวัฒนา ถอยวิลัย
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณพัทธ ซื่อตรง
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. นางพรพรรณ เอมสมบุญ
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
4. นายวศิน ชูชาติ
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
5. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
6. นางเครือวัลย์ ประสานชีพ
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางภัทรวดี บุญเชื้อ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร อายุการ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เกตุมณี
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
4. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
5. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
6. นางสาวศกุนี ศรีเหรา
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม. 1 – 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางทิพยารัตน์ ดนุไทย
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เทพคุณ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กล่าจีน
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
5. นางมัณฑนา นิลวงษ์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
7. นางสาวผุสชา ทิพเนตร
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม. 1 - 3 และ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสุติพร ผิวทองอ่อน
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. ครูจีนโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. ครูจีนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการ
4. ครูจีนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
5. ครูจีนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
6. นางสาววาสนา เพชรรัตน์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
7. นางจันทร์ฉาย อินสว่าง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. Mr. Shinichi Murata
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. ครูญี่ปุ่นโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
3. ครูญี่ปุ่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
4. นางชุติมา เที่ยงบางหลวง
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน

-20กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นายเอื้อน ชูวงษ์
ครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
ประธานกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ ดีสุบิน
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
4. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
5. นางทวีป นามณีย์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางพยุงศรี หอมสุวรรณ
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ประธานกรรมการ
2. นางเกษร ภักดีภักดิ์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา พันธุ์ศิริ
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
4. ครูชาวต่างชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรรมการผู้ประสานงาน
2.9 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.9.1 คณะกรรมการอ านวยการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และอ านวยความสะดวก
ในการประกวด แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายทานอง ดวงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย ศรีวิพัฒน์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
4. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
5. นางบุญตา อินทะชัย
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
6. นายวิสูตร ชีวสุขานนท์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.9.2 คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน และตัดสิน
มีหน้าที่ วางแผน จัดทาเครื่องมือ
การคัดเลือก ดาเนินการแข่งขันและตัดสิน ผลด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและรายงานผลการแข่งขัน ประสานงาน
การรับรายงานตัวนักเรียนที่มาแข่งขันแต่ละประเภทและนานักเรียน และคณะกรรมการไปยังห้องแข่งขัน ประกอบด้วย
กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายปรีชา ทองงาม
ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล เอี่ยมสกุล
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
3. นายวันชัย ศรีวิพัฒน์
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
4. นงจินตนา หลอดแก้ว
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ระดับชั้น ม. 1 - 3
1. นางบังอร พีรพรพิศาล
ครูโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา หนูเทศ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ ศรป้อม
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวน้าอ้อย พุ่มเข็ม
ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กรรมการ
5. นางสาวปานธนา ทับทองดี
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “การประกวดหนังสือเล่มเล็ก” ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นายพัลลภ ยอดไม้งาม
ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สุขสาราญ
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
3. นางงามตา ธนสีลังกูร
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ จาปาศักดิ์ ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กิตชิ ัยชาญ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ

-21กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดับชั้น ม. 1–3
1. นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋ง
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สังข์ทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางศรีวรรณ โชระเวก
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่น
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
5. นางภาวิตา อ่อนอินทร์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดับชั้น ม. 4 - 6
1. นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋ง
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สังข์ทอง
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
3. นางศรีวรรณ โชระเวก
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่น
ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
5. นางภาวิตา อ่อนอินทร์
ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา
กรรมการ
3. คณะกรรมการประสานงานการประกวด แข่งขัน มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานกับโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกจุด
การแข่งขัน ดูแลด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ ประกอบด้วย
1. รองผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทุกฝ่าย
ประธานกรรมการ
2. คณะครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทุกท่าน
กรรมการ
3. คณะเจ้าหน้าที่, พนักงานบริการ, ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทุกท่าน กรรมการ

