๒
๓.นายนพพร พิพิธจันทร์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
รองประธานกรรมการ
๔.นางชลิตา ศรีทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการ
๕.นายพีรากร บุญนาค
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการ
๖.นางสโรชิน โคตรโสภา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการ
๗.นายสุชาติ เต่าสุวรรณ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการ
๘.นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๙.นายเสถียร เลยะกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๑๐.นายอัศวิน พรหมคช
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ
๑๑.นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
กรรมการ
๑๒.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑,เขต ๒ ทุกท่าน
กรรมการ
๑๓.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ทุกท่าน
กรรมการ
๑๔.ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ทุกท่าน
กรรมการ
๑๕.ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ทุกท่าน
กรรมการ
๑๖.ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ทุกท่าน
กรรมการ
๑๗.ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ทุกท่าน
กรรมการ
๑๘.ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ทุกท่าน
กรรมการ
๑๙.ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ทุกท่าน
กรรมการ
๒๐.ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ทุกท่าน
กรรมการ
๒๑.นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการมีหน้าที่ กาหนดนโยบาย แนวทางและอานวยการในการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
/๓.คณะกรรมการ...

๓
๓. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันทางวิชาการ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
๓.๑ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
๓.๑.๑.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง ประกอบด้วย
๑.นางสอิ้ง สรวยสุวรรณ
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางปภานันท์ อังกุระ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓.นางมาลี ฉินนะโสต
ครูโรงเรียนวัดสโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
นนทบุรี
๔.นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์
ครูโรงเรียนบ่อทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ชลบุรี เขต ๒
๕.นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์
ครูโรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
นนทบุรี เขต ๑
๖.นางนพวรรณ วนิชพิมลอนันต์
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
นนทบุรี เขต ๒
๗.นางปิยะรัฐ จาเนียรพันธุ์
ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๑.๒.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการปั้นดินน้ามัน ประกอบด้วย
๑.นางสายสมร นาคประเสริฐ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางวรรณา เปลี่ยนศักดิ์
ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๓.นางจันจิรา จอดเกาะ
ครูโรงเรียนวัดใหญ่จอมประสาท สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต ๑
๔.นางธิดารัตน์ บัวสุวรรณ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๕.นางสาวสิริชนม์ ปิ่นน้อย
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
สระบุรี เขต ๑
๖.นางอาภา ชูกิจไพศาล
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอน
ครูโรงเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๑.๓.คณะกรรมการตัดสินการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประกอบด้วย
๑.นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล
ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางเรณู ทองทา
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางนาถศจี สงค์อินทร์
ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้านคลองศอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตราด
๔.นางกาญจนา มนตรี
กรรมการ
/๕.นางวราภรณ์...

๔
๕.นางวราภรณ์ ชัชวาลย์

ครูโรงเรียนวัดเชิงกระบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
นนทบุรี เขต ๑
๖.นางประนอม ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๑.๔.คณะกรรมการตัดสินการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประกอบด้วย
๑.นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์
ครูโรงเรียนวัดพระธาตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
สุพรรณบุรี เขต ๑
๒.นายพัฒนา พวงมาลี
ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๓.นางสุรีย์ ลิ่วเวหา
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๔.นางทิพวัลย์ ปานจีน
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๕.นางก่องแก้ว แววรัตน์
ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
นนทบุรี เขต ๑
๖.นางจารุชา แจงบารุง
ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสมศิริ พึ่งวร
ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓.๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ป.๑ - ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นายศตวรรษ นิลประพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สระบุรี เขต ๒
๒.นางดรุณจิต ม่วงมงคล
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ระยอง เขต ๑
๓.นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
จันทบุรี เขต ๒
๔.นายเอกไผท แก้วหอม
ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นางวรรณิดา เพ็ชรมณี
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ลพบุรี เขต ๒
๓.๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ป.๔ - ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายวิฑูรย์ ชั่งโต
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๒
๒.นางเกสรา อารยะจารุ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สุพรรณบุรี เขต ๑
๓.นางสาวเยาวภา ศานติธรรม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
กาญจนบุรี เขต ๔
/๔.นางกัลยา...

๕

๔.นางกัลยา พานิชวงษ์

ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สุพรรณบุรี เขต ๒
๕.นางสาวสัทธา สืบดา
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
สุพรรณบุรี เขต ๓
๓.๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.๑- ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ชลบุรี เขต ๓
๒.นายองอาจ พินทอง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ชัยนาท
๓.นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ราชบุรี เขต ๑
๔.นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
นครปฐม เขต ๒
๓.๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.๑- ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสิรี พึ่งจิตต์ตน
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ปทุมธานี เขต ๑
๒.นางชนิดา ยินดีเขต
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัต
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
เพชรบุรี เขต ๒
๔.นางปราณี คาแท้
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สระบุรี เขต ๑
๕.นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
สิงห์บุรี
๓.๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.๔ - ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางขวัญใจ คารอด
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
จันทบุรี เขต ๑
๒.นางสุทินี กรินทรากุล
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๑
๓.นางรพีพร ปรุงสุข
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ชัยนาท
๔.นายสมนึก พรเจริญ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สระบุรี เขต ๑
๕.นางลาเพย สนธิ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ปทุมธานี เขต ๑
/๓.๒.๖ คณะกกรรมการ...

๖

๓.๒.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑ - ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สิงห์บุรี
๒.นางลักขณา โตงาม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ราชบุรี เขต ๒
๓.นางยุพดี สุขกรม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
กาญจนบุรี เขต ๑
๔.นางสุวารี สอนจรูญ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
สระบุรี เขต ๑
๓.๒.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ป.๑ - ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางศรีวิภา สมัครการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ลพบุรี เขต ๑
๒.นางพินิจ แสงอรุณ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.นางสาวรัศมี มุขตารี
ครู โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์
ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางวลัยภรณ์ พงษ์ศิลป์
ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๒.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ป.๔ - ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสุลีพร บันลือเขตร์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นางวารุณี รักงาน
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ลพบุรี เขต ๑
๓.นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
กาญจนบุรี เขต ๑
๔.นางศิริพร พงษ์เนตร
ครูโรงเรียนเจริญดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางสาวน้าอ้อย วิเชียรณรัตน์
ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๑- ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสกุลพร ทองไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒.นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
/๓.นางอรอนงค์...

๗
๓.นางอรอนงค์ ชั่งใจ

ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๔.นางสมบัติ แสงเทศ
ครูโรงเรียนวัดอู่ข้าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางสาวทองสุข เทียนชัย
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ม.๑ – ๓ รอบคัดเลือก ชุดที่ ๑
๑.นายศักดิ์ แวววิริยะ
ข้าราชการบานาญ
๒.นางกัลยา พรหมเดช
ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายกวิน รอดแก้ว
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางอัมพิกา ภูเดช
ข้าราชการบานาญ
๕.นางเอื้อมพร เบ็ญนา
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๒
๓.๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ม.๑ – ๓ รอบคัดเลือก ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๑.นางพาณี พลขนิษฐ์
ข้าราชการบานาญ
๒.นางสุวรรณา เบญจวิภาส
ข้าราชการบานาญ
๓.นางรสมล ล่องอาไพ
ครูโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๒
๔.นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นายโชคทวี วิจวิ ังสา
ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๒
๓.๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินพาทีสร้างสรรค์ ม.๑ – ๓ รอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย
๑.นายศักดิ์ แวววิริยะ
ข้าราชการบานาญ
๒.นางสุวรรณา เบญจวิภาส
ข้าราชการบานาญ
๓.นางพาณี พลขนิษฐ์
ข้าราชการบานาญ
๔.นางอัมพิกา ภูเดช
ข้าราชการบานาญ
๕.นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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/๓.๒.๑๓ คณะกรรมการ...

๘

๓.๒.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑(๔ บท) ป.๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวลัคณา แพงอุด
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๒.นางญาณิน แสงเสวต
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.นางจารุณี ปานแดง

ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอ่างทอง
๔.นางศิริพร พรมมิ
ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางพัชรี ฉัตรวิจิตร
ครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๒.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ (๘ บท) ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นางเบญจพร ชูมิตร
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นางปราณี สระบัว
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๑
๓.นายทรงพร บุญประสงค์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๔.นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคม
ครู ร.ร. ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวยุภา จันทนิมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๒.นางสาวกรรณิการ์ ศรีวารรีรัตน์ ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
๓.นายพงศธร อ่วมพลัด
ครู โรงเรียนวัดละมุดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.นายเจนณรงค์ อินทสุข
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางอัจฉรา จงบุญเจือ
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายธนัญชัย บุตรไทย
ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวเบญญคุณา ภูฆัง
ครู โรงเรียนบ้านทัพหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๓.๒ คณะกรรมการ...

๙
๓.๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๒.นางนุชนารถ เอกสินธุ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นายเสกศักดิ์ เที่ยงธรรม
ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ
กรรมการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
๔.นางประนอม บุญมาเลิศ
ครู โรงเรียนวัดหนัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางเพ็ญผกา กรวยทอง
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายกิตติ เนตรประโคน
ครู โรงเรียนวัดราพันฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๒.นางสาวณัฐกานต์ มั่นยา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๓.นางสาวพิมพ์พัชรา สาระนิตย์
ครู โรงเรียนสหวิทย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
กรรมการ
การศึกษาเอกชน
๔.นางปาริชาติ วิจิตสุขุม
ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นายสมปอง จันทร์เจริญ
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวอุษา อติชาติมณี
ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๓.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาววบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางพจน พรสมพงษ์
ครูโรงเรียนวัดพระธาตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๓.นายธาดา ธิกุลวงษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๔.นายสืบพงษ์ นาคมณี
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

/๕.นางรุ่งทิพย์...

๑๐
๕.นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน

ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์
ครูโรงเรียนวัดเพรางาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายชัยพงษ์ เชื้อสา
ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ สานักงาน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
๓.๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายอภิชิต บิดานารา
ครูโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) สานักงานเขต
ประธานกรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๒.นายเศกสันต์ รุ่งกะทึก
ครูโรงเรียนวัดทัญญะผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.นางขวัญตา น้อยสาเนียง
ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๔.นายวิชิต เหลาทอง
ครูโรงเรียนบ้านบึงตะกู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๕.นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางยุภาวดี รูปเล็ก
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางณัฐญา เจริญพันธุ์
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวกนกอร หงส์วิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาตราด
๒.นางสาวหทัย ศิริพิน
ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นางสาวดรุณี ลี้ชัยมงคล
ครูโรงเรียนสหวิทย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
กรรมการ
การศึกษาเอกชน
๔.นางลัดดา ศรีทอง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ปทุมธานี เขต ๑
๕.นายพงศ์พร สิงหเรศร์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๖.นางสาวกาญจนา สุรินทร์ธนาสาร ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางณัฐชัชธร สกลชัย
ครูโรงเรียนราชวินิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
/๓.๓.๗ คณะกรรมการ...

๑๑
๓.๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์
ครูโรงเรียนบ้านวังไม้แดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี
๒.นางมยุรี พันธ์โสภา
ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นางสุพินทร ทรัพย์ผล
ครูโรงเรียนวัดบางพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๔.นางนภสร ผ่องอาไพ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สานักงานเขต
๕.นายพงศ์พร สิงหเรศร์
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

๖.นายวิศรุต วันแอเลาะห์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวทองเพียร ครูนา
ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๓.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายละออง การสาลี
ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๒.นางอรุณรัตน์ หาญกุล
ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นายประพัฒน์ ขอสกุลไพศาล
ครูโรงเรียนไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๓
๔.นายเวณุ
ศรีรัตนกูล
ครูโรงเรียนชุมชุนวัดหน้าไม้ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางสาวสุขฤทัย มีสุข
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวสุภัททรา ทองเปลี่ยน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๗.นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้า
ครูโรงเรียนวัดจันทาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายประทีป ภู่เกิด
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒
๒.นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นางชญาน์นัทธ์ มั่งคง
ครูโรงเรียนสหวิทย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
กรรมการ
เอกชน
/๔.นางนิกข์นิฌา...

๑๒
๔.นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตา
๕.นายธรรมรัตน์ กรีฑาธร
๖.นางสาวนิตติกา แสงสวัสดิ์
๗.นางวรัญญา สุขมาลัย

ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นายวิชัย คชาวงษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
๒.นางสาวจาปา กาเนิดคุณ
ครูโรงเรียนสหวิทย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
กรรมการ
เอกชน
๓.นางศรัณยา ถนอมวงศ์
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔.นางจันทิรา กุสดิษฐ
ครูโรงเรียนวัดหนัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นายชิติพันธ์ บัวสรวง
ครูโรงเรียนวัดทุ่งน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๖.นางสาวกานดาภร ศุกสุวรรณ
ครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๗.นางสาวธันวา วิริยะประสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดรางบัวทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๘.นางจุฑาพร แก้วสว่าง
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๙.นางพวงน้อย พัฒนบุรี
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๐.นางพัทยา นิลอุบล
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๑.นางสาวธนัชอร สหหาญลือชัย ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ สานักงาน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
๓.๓.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายวรพล บุญมาเลิศ
ครูโรงเรียนวัดหนัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวอัจฉรา สุขสาราญ
ครูโรงเรียนวัดอินทราราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ
ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
/๔.นายศิริพงษ์...

๑๓
๔.นายศิริพงษ์ เชื้อดี
๕.นางพรรณี วุฒิเดช
๖.นางสาวจิริญญา เวสสุวรรณ
๗.นายธีรพัทธ์ โชติธนิกวรรักษ์
๘.นางสาวอโณทัย ปราสาทภิญโญ

ครูโรงเรียนวัดบ่อทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนวัดดอนสาโรง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

กรรมการ

ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ครูโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ สานักงาน
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
๙.นางอวยพร บุญพร
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๐.นางมาลี ภิบาลบุตร
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๑.นางกัญญาวีร์ ขอสกุลไพศาล ครูโรงเรียนวัดคลองเจ้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๓.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางนิตยา โต๊ะถม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
เพชรบุรี เขต ๑
๒.นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๓.นางสาวสุดารัตน์ พิบุลย์สังข์
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๔.นางช่อชบา ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดนาวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นายอนุโพธิ์ ชุมศรี
ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง สานักงาน
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖.นางสาวสกุณา กาสิงห์
ครูโรงเรียนวัดเสนีย์วงศ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายณัฐพงศ์ ทองสาลี
ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง สานักงาน
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๘.นางสาวลักษณารีย์ สมเสนา
ครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓.๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายอานวย พุทธมี
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางเยาวภา ผิวขาทองดี
ครูโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
/๓.นางสาวทิพวรรณ...

๑๔
๓.นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์

ครูโรงเรียนอนุบาลไทรโยค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๔.นางสุรีย์ พลูหอม
ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๕.นางสารวม บานแย้ม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวเพชรประกาย สีสิงห์
ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาววศินี วรรณลือชา
ครูโรงเรียนบ้านเจ้าเณร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๓.๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางอมลวรรณ ศรีประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาเภาทอง สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๒.นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา ๑๐
๓.นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ครูโรงเรียนปทุมวิไล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา ๔
๔.นางสาวพรรณนิภา ศรีท้าว
ครูโรงเรียนมัธยมบึงทองหลาง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๕.นายพรจักษ์ อุ่นทิม
ครูโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวพิสมัย บัณฑิตสิงห์
ครูโรงเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน ( ศึกษาประชาสรรค์ )
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

๗.นายชัยวัฒน์ มั่นอก

ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ปทุมธานี เขต ๒
๒.นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน
ครูโรงเรียนวัดคลองครุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
กรรมการ
๓.นายธาราดล สิงห์สูงเนิน
ครูโรงเรียนสารวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
๔.นางสาวรัตติยาภรณ์ นาคโสภา ครูโรงเรียนมูลนิธิศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
กรรมการ
๕.นางพัชรีย์ วัสสิกี
ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวปวริศา พันธ์ทา
ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
/๓.๔.๔ คณะกรรมการ...

๑๕
๓.๔.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายนิพนธ์ ศรีนฤมล
ผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท.
ประธานกรรมการ
๒.นางสาววราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น
กรรมการ
๓.นางสาวจรุงจิต สันอนันต์
ครูโรงเรียนปทุมวิไล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔
กรรมการ
๔.นางอรณงค์ ปริมล
ครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บารุง) สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นายอนุวัฒน์ ร่มโพธิ์ทอง
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์
ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๔.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางรัชนี อินนุรักษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๒.นางสาวอรนภา หนูแก้ว
ครูโรงเรียนมหรรณพาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๑
๓.นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงาม ครูโรงเรียนเอกชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
๔.นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง ครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๑
๕.นางสาวพรพิมล ผึ่งกัน
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายวศกร เพ็ชรช่วย
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
๓.๔.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางชื่นจิตร์ เกิดแจ้ง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สระแก้ว เขต ๑
๒.นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี
ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
กรรมการ
จังหวัดขอนแก่น
๓.นางอภันตรี ภูดวงดาษ
ครูโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
๔.นางสาวไข่มุก หังสบุตร์
ครูโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา ๑๐
๕.นางเฟื่องฟ้า พื้นทอง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๖.นางนันทิยา...

๑๖
๖.นางนันทิยา บุตรไทย

ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายคมสัน ธรรมนู
รองผู้อานวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา สานักงานเขต กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๙
๓.๔.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางวิไลพร ชาติมาลา
ครูโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๒.นางสาวรัชนี กิจสอ
ครูโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๓.นายรัชพล ผลพูล
ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๔.นางสาวนิลุบล วาปี
ครูโรงเรียนวัดบางระโหง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาววิลาวัลย์ เหล่าจันทร์
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
๓.๔.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
๑.นางจริญญา ถนอมถิ่น
นักวิชาการชานาญการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
ประธานกรรมการ
การศึกษาเอกมัย
๒.นางสาวสมหวัง สินธุเทา
ครูโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
๓.นางบังอร ประเสริฐ์แก้ว
ครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๔.นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์
ครูโรงเรียนวัดบ้านสร้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๕.นางกนิษฐา เงินคงพันธ์
ครูโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางนงเยาว์ จอสูงเนิน
ครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวสิริจินดา แก้วมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฏร สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.๔.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายช่วง ขามาก
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ปทุมธานี เขต ๑
๒.นางสาวลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๑
/๓.นายณัฐพล...

๑๗
๓.นายณัฐพล ศรีคาใส

ครูโรงเรียนวัดบางเตยนอก สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๔.นางสาววิบูลอร นิลพิบูลย์
ครูโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย์
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
๓.๔.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์ ครูโรงเรียนตาพระยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๗
๒.นายภูริชัย ชัยศร
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓.นางเรืองอุไร เสือดี
ครูโรงเรียนบ้านน้าซับเจริญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๔.นายปัญญา จันทร์ย้อย
ครูโรงเรียนคลองกระทุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๕.นางแววยูง สุขสถิต
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายเอกลักษณ์ พุดเหียง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
เพชรบุรี เขต ๒
๓.๔.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นายสินมหัต ฝ่ายลุย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
ประธานกรรมการ
๒.นายสมนาม ณ เชียงใหม่
ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
๓.นายอนันต์ ปิงยศ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๑
๔.นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่
ครูโรงเรียนวัดหนองกบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๕.นายชลอ น้อยสิทธิ์
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายชัยยล แสนธิไชยยา
ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายสุริยา จันทร์ประสพโชค
ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานครนายก
๓.๔.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
/๒.นายเจษฎา...

๑๘
๒.นายเจษฎา ศรีนวล

ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
๓.นายสมพร อัฐมาลา
ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๔.นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
ครูโรงเรียนวัดลิ้นทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอ่างทอง
๕.นายวชิรวิชญ พลกล้า
ครูโรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายกฤษดา พัฒนะชีวพูล
ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต ๑๐
๓.๔.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายสุริยา จันทร์ประสพโชค
ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษานครนายก
๒.นายเจษฎา ศรีนวล
ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๓.นายบัญชา ท่าทอง
ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
๔.นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม
ครูโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นายสุเมธ วังธนะรุ่งโรจน์
ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษาเขต ๑๐
๓.๔.๑๔คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.๑-ม.๓
๑.นายสินมหัต ฝ่ายลุย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
ประธานกรรมการ
๒.นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๓.นายสมพร อัฐมาลา
ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
๔.นางสาวมญุรา สังขวิราม
ครูโรงเรียนบ้านน้ามุด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๕.นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์
ครูโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาววิภาวดี ศรีภูมิเดิม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๗.นายบัญชา...

๑๙
๗.นายบัญชา ท่าทอง

ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
๓.๔.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ)ม.๑-ม.๓
๑.นายสมนาม ณ เชียงใหม่
ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
๒.นายเกษมสิน วรรณธนะ
ครูโรงเรียนสาคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษาเขต ๓
๓.นายจารึก ธงสุวรรณ
ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑
๔.นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม
ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษาเขต ๑๐
๕.นางสาวนิภาพร เรี่ยวแรง
ครูโรงเรียนวัดเชิงกระบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวรุ่งรัตน์ วิเศษรัตน์

ครูโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายอนันต์ ปิงยศ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑
๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๕.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวสุมาลิณ แสงเทียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๒.นายศักดิ์สิทธิ์ นิลสีนวล
ครูโรงเรียนคลองตาคล้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสุมาลี คาภา
ครูโรงเรียนวัดธัญญะผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๔.นางประทุม ศรีวิเชียร
ครูโรงเรียนวัดกกตาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๕.นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์
ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางณัศธร เผือกผ่อง
ครูโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางนริศา เสาวไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบานาญ)
๓.๕.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายกาพล โพธิ์คา
ครูโรงเรียนวัดธัญญะผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒.นางกุลจิรา ชวะณิชย์
ครูโรงเรียนวัดช่องพรานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
/๓.นางพัฒนา...

๒๐
๓.นางพัฒนา บุญชู

ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศสานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสุทิน รักการ
ครูโรงเรียนราษฎร์นิยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๓
๕.นางสมจิตร สุขโข
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางอัจฉริยา สินขจร
ครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางอารีย์วรรณ เข็มเงิน
ครูโรงเรียนวัดน้าพุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๓.๕.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ประกอบด้วย
๑.นายสุวัฒน์ ไวจรรยา
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางระเบียบ เรือนทองดี
ครูโรงเรียนวัดรางบัวทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.นางกิตติยา ดอกคา
ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยาว สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๕.นางศุภวรรณ บุญทศ
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางชลอ กุดจอก
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสุชาดา สังข์เสือโพธิ์
ครูโรงเรียนราษฎร์นิยม
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๓.๕.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๒.นางธัญพิชชา สังข์ทอง
ครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.นางมุกดา โชติธรรม
ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(ธีรเมธ) สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
๔.นางสาวละเอียด ชื่นเงิน
ครูโรงเรียนวัดเปรมประกร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางเวทิตา รติชนิตพงศ์
ครูโรงเรียนมารีย์วิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวเรณู ขาเลิศ
ครูโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๗.นางวันเพ็ญ...

๒๑
๗.นางวันเพ็ญ มัญยานนท์

ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายกอปโชค ศิริรันดร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง สานักงานเขต
ประธานกรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๒.นางวรรณภา ศรีปรีเปรม
ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาชัยนาท
๔.นางสาววาสนา สุขอนันต์
ครูโรงเรียนคลองบ้านโพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางประพิศ รตางศุ
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางบุญศิริ บุญเจริญ
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวอุทิศ สราญชื่น
ครูโรงเรียนวัดโคกทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๕.๖ คณะกรรมการตัดสินการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางรัชนีวรรณ จงเจริญ
ครูโรงเรียนอินทาราม-โกวิทอินทราทร สานักงานเขต
ประธานกรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๒.นางอลิสา ใบแย้ม
ครูโรงเรียนบ้านหนองคาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๓.นางอาภรณ์ จุลสักขี
ครูโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางลออ ปิ่นทอง
ครูโรงเรียนบ้านวัดทุ่งแฝก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๕.นางนัยนา จั่นบุญมี
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒
๖.นางสาวจิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ ครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางจีรนันท์ ม่วงพิณ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกสร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๕.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวนาถวดี เลาะโต๊ะหมัน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สานักงานเขต
ประธานกรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นายวิศิษฐ์ คนราม
ผู้ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชการบานาญ)
กรรมการ
/๓.นางนฤมล...

๒๒
๓.นางนฤมล โล่ห์ทองคา

ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ปทุมธานี เขต ๒
๔.นางรวิสา สมานรักษ์
ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรรมการ
กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕.นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่น
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสุกัญญา ชวนชิต
ครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนท่ากุ่ม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.๕.๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายณฐพนธ์ อ่อนมา
ผู้อานวยการโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
ประธานกรรมการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๒.นายประสิทธิ์ แดงสกุล
ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๓.นายสมหวัง สมานรักษ์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรรมการ
เขต ๒
๔.นายศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๕.นายธีรพัฒน์ หอมพุ่ง
ครูโรงเรียนคลองเกลือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายฤทธิ์ชานันท์ พวงเพ็ชร
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเขตนนทบุรี ๒
๗.นายธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์
ครูโรงเรียนวัดเทียนถวาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๕.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางวันเพ็ญ ขจรกีรติกุล
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
กาญจนบุรี เขต ๒
๒.นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.นายปิยะ ยอดวิเศษ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
๔.นางจินตนา ยศพงศ์
ครูโรงเรียนไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๓
๕.นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๖.นายพิเศษ...

๒๓
๖.นายพิเศษ แสงดี

ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางวัลลา คงธรรม
ครูโรงเรียนวัดพระเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายไพศาล จั่นลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๓.นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
ราชบุรี เขต ๑
๔.นางประอรศิริ ชวีวัฒน์
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๕.นางประไพ จันทร์แฉ่ง
ครูโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายไพรัตน์ รูปเล็ก
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางนิภา สุมาลุย์
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางอารียา วุฒิยางกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒.นางจิรปรางค์ ประกอบกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.นางกรกมล เหมทานนท์
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต ๒
๔.นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริ
ครูโรงเรียนบ้านเขาแดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๕.นางนันทนา ธนะเพชรพิบูลย์
ครูโรงเรียนแสงประเสริฐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวนันทนา ม่วงมิ่งสุข
ครูโรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภู
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางน้าผึ้ง ศิริรันดร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังรี สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
๒.นางสาวประทิน กิจกระจ่าง
ครูโรงเรียนราษฎร์นิยม สานักงานเขตพื้นการศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๓
/๓.นายธนกฤต...

๒๔
๓.นายธนกฤต ธรรมวณิชย์

ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล สานักงาน

กรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

๔.นางเตือนใจ อมรอรช

ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางสาวสร้อยมณี แผ่ประดิษฐ์
ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์
ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวธีมาพร พรมราช
ครูโรงเรียนวัดลากค้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางลัดดา อิ่มอกใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนสังข์อ่าวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒.นางอังคณา นิธิรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.นางสุจิรา เมฆนิติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๔.นางนฤมล เซ่งติ้ดทรัพย์
ครูโรงเรียนไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษาเขต ๓
๕.นางวิลาวัลย์ วิพัฒน์ครุฑ
ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวรวงทอง ใจแสวง
ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางพูนทรัพย์ ดีตลอด
ครูโรงเรียนบ้านไร่บน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๒.นางคมคาย น้อยสิทธิ์
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางพิสมัย พันธุ์กาฬสินธุ์
ครูโรงเรียนไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๓
๔.นายสมยศ เอี่ยวสวัสดิ์
ครูโรงเรียนศรีบางไทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๕.นางปรางทิพย์ สว่างแจ้ง
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสุมาลี ปานสีสด
ครู โรงเรียนบางคูรัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๗.นางสมศรี วิไลศรี
ครูโรงเรียนวัดสังข์อ่าวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
/๓.๕.๑๕ คณะกรรมการ...

๒๕
๓.๕.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสมจิตต์ เกษรบัว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๓.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔.นางชลอ กุดจอก
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายประสงค์ โนนตาเถร
ครูโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๓.๕.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางวิภา เอียวสวัสดิ์
ครูโรงเรียนศรีบางไทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๒.นางณัฐมน พึ่งอาศัย
ครู โรงเรียนไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓
๓.นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๔.นายบุญรัตน์ บุญยศ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางกาญจนา เพ็ญสุวรรณ
ครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖.นางพาณิภัค วงศ์ชิต
ครูโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางอังคณา ปานนก
ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.พระมหาสายชล อติสโย
วัดจันทราราม กรุงเทพมหานคร
๒.พระมหากิตติพัทธ์ ยติน.ธโร
วัดศรีประวัติ
๓.พระอาจารย์ผุน อาจาโร
วัดบางเสาธง
๔.นางดุษณี จันทร์แก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ ( ข้าราชการบานาญ )
๕.นางรินดา กัณฑ์ศรี
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายมนู โหมดเทศน์
ครูโรงเรียนวัดเพรางาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
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/๗.นายเตรียมชัย...

๒๖
๗.นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์

ครูโรงเรียนวัดม่วง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.๕.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.พระมหาบุญนาน อภิญฺจโน
วัดเวฬุราชิณ
๒.พระศิริชัย ปญฺญาวโร
วัดอุดมสันติวรรณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
๓.พระอภิเชษฐ์ สุภัทรวาที
วัดสระเกศ
๔.นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาลธิติวฒ
ั น์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๕.นางจุฬาพร พลายด้วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒
๖.นางสาวเกศริน จอมคา
ครูโรงเรียนวัดปากน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายปัญจภูมิ หลาบคา
ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๖.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางณิชากร วงศ์สวรรค์พร
รองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
๒.นายชัชวาล วิชัยสุชาติ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
๓.นางสาวฤชากร อาไพศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
๔.นายชยุต คงกมลวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดบางระโหง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นางสาวอร่ามศรี แสนสิงห์
ข้าราชการบานาญ
๖.นายบุญชู ดาวขุนทด
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางกรชนก สุตะพาหะ
ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
๓.๖.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายชวน กสิกร
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
๒.นายพีรดล เพชรานนท์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
๓.นางทัศนา นุ่นประดิษฐ์
ข้าราชการบานาญ
๔.นางสาวภัครัตน์กุล กีรติหิรัญธีรกุล ผู้จัดการ Siam Health Club
๕.นางสาวสิริกา จิตตะปุตตะ
ครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
๖.นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัด
ครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางโสภา กุศลวงศ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
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๒๗
๓.๖.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
๑.นายวิสันติ์ ภิญโญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปราสาท สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๒.นายเอกสิทธิ์ อามาตย์เอก
ครูโรงเรียนวัดศรีราษฎษ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายสมบัติ สายสร้าง
ครูโรงเรียนเจริญรัตน์อุปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นายเฉลิมพล วิเศษสุวรรณ
ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นางสาวกังสดาล นาคเกิด
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายคมสัน คงยอดดี
ครูโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดปราสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๖.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสายชล จั่นทองคา
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ปทุมธานี เขต ๒
๒.นายไพฑูรย์ กบกลาง
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายโสภณ บัวลอย
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นายประสิทธิ์ หอยสังข์
ครูโรงเรียนแสงประเสริฐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นายพิษณุ หะขุนทด
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางวารี แซมเขียว
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาเนา กุลแก้ว
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
๓.๗.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายชวัชชัย ภาติณธุ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
๓.นายธวัชชัย งามเกรียงไกร
โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๑
๔.นางนิภา แสนคา
ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
/๕.นางสาวภัทรวดี...

๒๘
๕.นางสาวภัทรวดี แนงแหยม

ครูโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวเบ็ญจมาศ คาบุญมี
ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายจักรภัทร ภาษาสุข
ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๓.๗.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยวิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายชวัชชัย ภาติณธุ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
๓.นายธวัชชัย งามเกรียงไกร
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๔.นางนิภา แสนคา
ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือก
ครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียร
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางอุษา ทองจันทา
ครูโรงเรียนวัดลาพญา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๗.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายอนันต์ ปรัชญนันทน์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายฉัตรชัย ศิริพันธ์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นางวิภาดา แสงสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็ก สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางสาวจิริสุดา สุพันธนา
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวเบญจมาศ คาบุญมี
ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายอรรถพล ธรรมวงศา
ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สานักงานเขตพื้นที่ กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๓.๗.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นายวัฒนา วัฒนมะโน
ผู้อานวยการโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา
ประธานกรรมการ
๒.นายวิวัฒน์ กุลจันทร์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓.นายเทียนชัย แสนสม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิงสานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๔.นางเจริญพร น้อมจุ้ย
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
/๕.นายธานินทร์...

๒๙
๕.นายธานินทร์ สุหร่าย

ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวอรอุมา เอียดเจริญ
ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ไทร
ครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายอนันต์ ปรัชญนันทน์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายฉัตรชัย ศิริพันธ์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นางสาวจิดาภา บุญสร้างสม
ผู้อานวยการโรงเรียนผลาหาร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางอุษา ทองจันทา
ครูโรงเรียนวัดลาพญา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒
๖.นางลาเพย บัวกล่า
ครูโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายเทียนชัย แสนสม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิงสานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.๗.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายอนันต์ ปรัชญนันทน์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายฉัตรชัย ศิริพันธ์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นางอุษา ทองจันทา
ครูโรงเรียนวัดลาพญาฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๕.นายอรรถวิทย์ โรจบุรานนท์
ครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายศุภสัณห์ เรืองชิต
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายธานินทร์ สุหร่าย
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายปราโมทย์ บุญเต็ม
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายเฉลิมพล โตสารเดช
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นายณรงค์ สารทอง
ครูโรงเรียนวัดหนองโนใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๕.นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือก
ครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๖.นางสาวพัชรี...

๓๐
๖.นางสาวพัชรี สุนทรพะลิน

ครูโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายปราโมทย์ บุญเต็ม
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายเฉลิมพล โตสารเดช
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นายอรรถพล ธรรมวงศา
ครูโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๕.นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายฐิติกรณ์ อาจจะสมิต
ครูโรงเรียนวัดสาโรง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นายศิริ หนูแดง
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายสุภกิจ หุตะสิงห์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายอธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นางอรทัย มาลยานนท์
ครูโรงเรียนวัดเชิงกระบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียร
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางนฤมล บัวกลม
ครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวศรุดา บุญณสิทธิ์
ครูโรงเรียน ประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายศิริ หนูแดง
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
ประธานกรรมการ
๒.นายสุภกิจ หุตะสิงห์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๓.นายอธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
กรรมการ
๔.นางสาวจิดาภา บุญสร้างสรม
ผู้อานวยการโรงเรียนผลาหาร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๖.นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายศุภสัณห์ เรืองชิต
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๕.นางรุ่งธิวา...

๓๑
๕.นางรุ่งธิวา สุมากิจ

โรงเรียนวัดหนองกบฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.๗.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายธานินทร์ ตันตระกูล
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๒.นายสุภกิจ หุตะสิงห์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๓.นายชวัชชัย ภาติณธุ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงวัฒนธรรม
๔.นางวิภาดา แสงสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็ก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นางอรทัย มาลยานนท์
ครูโรงเรียนวัดเชิงกระบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียร
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางลาเพย บัวกล่า
ครูโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายธานินทร์ ตันตระกูล
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๒.นายสุภกิจ หุตะสิงห์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๓.นายชวัชชัย ภาติณธุ
ข้าราชการบานาญ กระทรวงวัฒนธรรม
๔.นางรุ่งอรุณ บุญทัน
ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางอรทัย มาลยานนท์
ครูโรงเรียนวัดเชิงกระบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางญาณวดี คมขา
ครูโรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวภัทรวดี แนงแหยม
ครูโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.ว่าที่ร้อยโทชัยชาญ จันทศรี
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๒.นายสุวิทย์ วิทยจักษ์
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๓.นายสมพงษ์ ปัญญาวงค์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๔.นางอัญญานา โสดาราม
ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๕.นางสาวสุภัทรา ฉิมทิน
ครูโรงเรียนวัดปากน้า สพป.นนทบุรี เขต ๑
๖.นางราตรี สายพิบูลย์
ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวสุนิสา นาคคุ้ม
ครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
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/๓.๗.๑๔ คณะกรรมการ...

๓๒
๓.๗.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.ว่าที่ร้อยโทชัยชาญ จันทศรี
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๒.นายสุวิทย์ วิทยจักษ์
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๓.นายสมพงษ์ ปัญญาวงค์
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๔.นายสมควร รัชตวิมล
ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านเขาแดง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๕.นางสาวอรอุมา เอียดเจริญ
ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวเกตน์สิรี สุขจั่น
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางรุ่งอรุณ บุญทัน
ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ว่าที่ร้อยโทชัยชาญ จันทศรี
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๒.นายสุวิทย์ วิทยจักษ์
รองศาสตราจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๓.นายฉัตรมงคล อินสว่าง
อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง
๔.นายชนชัย บัวกล่า
ประกอบธุรกิจเอกชน
๕.นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์
ครูโรงเรียน อนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวเกตน์สิรี สุขจั่น
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นายสมชาย บุญประเสริฐ
ประกอบธุรกิจเอกชน
๓.๗.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายเอกพล แย้มทับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายทัศนัย พิณพาทย์
โรงเรียนวัดบางบัวทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
๓.นายฐิตินนท์ ผูลละศิริ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC)
๓.๗.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายธนาเศรษฐ์ อภิรจิรนนท์ชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายธัชชัย รักเดช
โรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๓.นายธรรมรัตน์ วรรณวิชยกุล
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนบุรี เขต ๑
๓.๗.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายจรินทร์ แจ่มอรุณ
กองการสังคีต สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
๒.นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายวีระยุทธ ขามณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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๓๓
๓.๗.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายศุภณัฐ เฉยเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายสันติสุข เกิดมงคล
นักดนตรีอิสระ
๓.นายนพดล ทมาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๗.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายปราศัย อยู่ดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายธีรวัฒน์ สิวะตรีศรศิลป์
โรงเรียนวัดบางระโหง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายพิเชษฐ์ วิลัยพฤกษ์
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สังกัดกรุงเทพมหานคร
๓.๗.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายดิเรก กล้าหาญ
ข้าราชการบานาญกองดุริยางค์ทหารเรือ
๒.นายธีรศักดิ์ ผิวอ่อน
โรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายเกษม ประทุมทอง
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๓.๗.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายวิโรจน์ กรีถาวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายมาวิน จามรโชติ์
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพร
โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายโชติพัฒน์ วุฒิหทัยโชติ
โรงเรียนวัดแคใน องค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี
๓.นายปัญณภพ ทองภิลา
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายเศวต รัตนเจริญมิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายพัทธรินทร์ หลาชม
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อบจ.นนทบุรี
๓.นางสาวไมตรี ทองมี
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายกฤตพงศ์ มาสอาด
นักวิชาการสภากาชาดไทย
๒.นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวจีรนาฎ แปลกวงค์
กองดุริยางค์ทหารบก
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/๓.๗.๒๖ คณะกรรมการ...

๓๔
๓.๗.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายมารุธ วิจิตรโชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอนัสนันท์ รัตน์อารีนนท์ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
โรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายเอกภพ ศรีรักษา
โรงเรียนรุ่งอรุณ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ประธานกรรมการ
การศึกษาเอกชน
๒.นางสาวเนตรชนก พันธ์นาค
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายกันตภณ เรืองลั่น
โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษามัธยม เขต ๓
๓.๗.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายกิตติศักดิ์ ลาภสุริยกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวศิโรรัตน์ พราหมณะนันทน์ โรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวปราณี คงทอง
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายเหมราช เหมหงส์ษา
อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒.นายอนุศักดิ์ แก้วชมภู
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอียม

โรงเรียนบ้านดงเกตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๗.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายเกียรติขจร ฟักจีน
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นายประพิทย์ ธรรมบุศย์
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.สิบเอกหญิงพลอยพรรณา แปลกวงค์
กองดุริยางค์ทหารบก
๓.๗.๓๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรพรพจี ศรีเพชรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
๒.นางพิจิตรา อุ่มวงศ์
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๓.นายณกฤศ จิรารัฐพัชร
อาจารย์สถาบันดนตรี KPN

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๗.๓๒ คณะกรรมการ...

๓๕
๓.๗.๓๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายสุริยาวุฒิ จันทร์โพพัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นายสุทธิ์พงษ์ แพงสอน
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายเลอพงศ์ กัณหา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๓๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายไพทูรย์ อุณหะกะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นายธนะวิทย์ ก้อนทอง
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วน
กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๓.นายณัฐพล นาคะเต
โรงเรียนวัดป่าเกตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๓.๗.๓๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวปนัดดา บัวผัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอินทิรา สมพันธ์
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวสุหทัย แก้วเมฆ
โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สังกัด
กรรมการและเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
๓.๗.๓๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายอภิธาร สมานมิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นายไพรัช ม้าเสมอ
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวอรอนงค์ รักเดช
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี สานักงานเขต กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๓.๗.๓๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางเนธิชัย ปานสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอรอนงค์ อิงชานิ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๓.นางสาวศศิกาญจน์ อ่อนเกตุพล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
๔.สิบเอกหญิงอัมพรรัตน์ เล็กรุ่งโรจน์ กองดุริยางค์ทหารบก
กรรมการ
๕.นางสาวกฤติยาภรณ์ ชัยสวัสดิ์
นักดนตรีอาชีพ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๓๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเดี่ยว ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายนิรันดร์ แจ่มอรุณ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานกรรมการ
๒.นายสราวุฒิ พัดเย็น
โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
นนทบุรี
๓.นายสกล กลั่นแสงทอง
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นายสมพร แสงสุวรรณ
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๕.นายเอกพล จันทรวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๗.๓๘ คณะกรรมการ...

๓๖
๓.๗.๓๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางลัดดา จักษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นายภูมินทร์ ขันทอง
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายเอกรินทร์ ฤทธิรณ
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นายแนววิทย์ นิยมวงษ์
โรงเรียนวชิราวุธ วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๕.นายรุ่งโรจน์ สุวรรณนารัญ
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗.๓๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุพัตร แย้มทับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
ประธานกรรมการ
๒.นางจรัสศรี หนูเผือก
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายณรงค์เดช ศรีสุวรรณ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นายพิศาล สุทัตโต
โรงเรียนการัญศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นายชมชนษ์ สุกาญจน์
โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ สังกัด
กรรมการและเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร
๓.๗.๔๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีสตริง ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ร.อ.อภิชาต นิธินิตยสัภย์
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นายศุภวัฒน์ เดือนทอง
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายสุภเนตร ศรีวัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๔.นางกชกรกนก ทรงครุฑ
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสพรรณบุรี เขต ๑
๕.นายพลากร สมคิด
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางมนัสชยา หลาวมา
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.น.ต.สุวัฒน์ เทียมหงษ์
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นางศิริพร เนตรนาเกตุ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
โรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วน
กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
/๔.นางสาวปิ่นมณี...

๓๗
๔.นางสาวปิ่นมณี ไม้สัก

โรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๕.นายมนูญ สกุลตาล
โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
๖.นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญ
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.น.ต.สุวัฒน์ เทียมหงษ์
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร
๒.นายมนูญ สกุลตาล
โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางพิมพ์ลดา ฉัตรกีรเศรษฐ์
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นายสาธิต จังพานิช
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบารุง) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๕.นางสาววรรณสุณี วงค์สุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๖.นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญ
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลี
โรงเรียนวัดคลองพลู สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๒.นางสาวฎุนรี ดุริยประณีต
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวเบญจวรรณ โอดสวัสดิ์
โรงเรียนวัดบัวขวัญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นางนันกานต์ ทองสมจิตร
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
๑.ร.อ.สมยศ กรพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวฎุนรี ดุริยประณีต
โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวเบญจวรรณ โอดสวัสดิ์
โรงเรียนวัดบัวขวัญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นางนันกานต์ ทองสมจิตร
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๗.๔๕ คณะกรรมการ...

๓๘
๓.๗.๔๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๒.นางสาวจันทนา ลิ้มตระกูล
โรงเรียนวัดบัวขวัญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวปาริชาติ รักญาติ
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ร.ท.หญิงสาทิพย์ น่วมศิริ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวจันทนา ลิ้มตระกูล
โรงเรียนวัดบัวขวัญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นางสาวปาริชาติ รักญาติ
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางอาภาพร ศรีบารุง
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายสกล กิตเิ กื้อไพบูลย์
ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จ.ราชบุรี
๒.นายพรชัย หมื่นสูง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายอาทิตย์ พึ่งพา
โรงเรียนวัดมะเดื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
๔.นางสาวภัทรวรรณ นิลรากเพ็ชร
โรงเรียนวัดปากน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๔๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ร.อ.หญิงญาสุมินทร์ สันติเศรฐชัย โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร
๒.นายพรชัย หมื่นสูง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายอาทิตย์ พึ่งพา
โรงเรียนวัดมะเดื่อ องค์การบริการส่วนจังหวัด
นนทบุรี
๔.นางสาวภัทรวรรณ นิลรากเพ็ชร
โรงเรียนวัดปากน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
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/๓.๗.๔๙ คณะกรรมการ...

๓๙
๓.๗.๔๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายปรีดา ปฤกษากร
ข้าราชการบานาญบ้านหนองสลิด สานักงานเขต
ประธานกรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๒.นางสาวปิยะวรรณ สายเพ็ชร
โรงเรียนวัดมะเดื่อ องค์การบริการส่วนจังหวัด
กรรมการ
นนทบุรี
๓.นายวีระ รักแจ้ง
โรงเรียนจิรดา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางอาภาพร ศรีบารุง
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.พ.จ.อ.สิทธิชัย มีลินทาศัย
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวปิยะวรรณ สายเพ็ชร
โรงเรียนวัดมะเดื่อ องค์การบริการส่วนจังหวัด
กรรมการ
นนทบุรี
๓.นายวีระ รักแจ้ง
โรงเรียนจิรดา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
๔.นางอาภาพร ศรีบารุง
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายเทพประทาน ฤทธิรุตน์
โรงเรียนราชวินิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นายเหนือดวง พูนเพิ่ม
โรงเรียน KPN ทองหล่อ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
กรรมการ
๓.Mr.Monico O.Ledda Jr.
ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔..นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๕๒ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
๑.ร.ต.สายันต์ จันมุณี
กรุงเทพมหานคร
๒.นายเหนือดวง พูนเพิ่ม
โรงเรียน KPN ทองหล่อ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
กรรมการ
๓.Mr.Monico O.Ledda Jr.
ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
กรรมการ
๔.นางสาวนพรัตน์ ยี่ภู่
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๕๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท หญิง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีแสด
โรงเรียนราชวินิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวจัทรรัตน์ ไกรศักดิ์ศรี
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๓.Miss.Melcris...

๔๐
๓.Miss.Melcris Vincoy
๔.นางสาวภริตา ทิมขา

ครูชาวต่างชาติโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
กรรมการ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท หญิง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.พ.จ.อ.หญิงจิดาภา แก้วจินดา
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวจัทรรัตน์ ไกรศักดิ์ศรี
โรงเรียนวัดลานนาบุญ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.Miss.Melcris Vincoy
ครูชาวต่างชาติโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
กรรมการ
๔.นางสาวภริตา ทิมขา
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางนิสารัตน์ ปฤกษากร
บ้านหนองสลิด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๒.นายชัยสิริ ยิ้มแย้มแสง
วัดคลองขุนศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวมณีนุช ปรัชญาวศิน
โรงเรียน KPN ทองหล่อ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
กรรมการ
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สานักงานเขตพื้นที่
๔.นางสุพัตรา ท่าทราย
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ร.ท.เจน ศรีพระราม
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นายชัยสิริ ยิ้มแย้มแสง
วัดคลองขุนศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวมณีนุช ปรัชญาวศิน
โรงเรียน KPN ทองหล่อ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
กรรมการ
๔.นางสุพัตรา ท่าทราย
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท หญิง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขต
ประธานกรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๒.นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญ
โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.ว่าที่ร.ต.พงษ์ประภา วสุวัตร
โรงเรียนวัดบ่อเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๔.นางสาวจุรีภรณ์ สาระอาภรณ์
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๓.๗.๕๘ คณะกรรมการ...

๔๑
๓.๗.๕๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท หญิง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.พ.จ.อ.หญิงสุณี เหมวรรณ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ๑
๓.ว่าที่ร.ต.พงษ์ประภา วสุวัตร
โรงเรียนวัดบ่อเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
๔.นางสาวจุรีภรณ์ สาระอาภรณ์
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๕๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางบัวแก้ว ธรรมปรีชา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๒.นางน้าอ้อย สันติสุข
โรงเรียนวัดซองพลู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายประติพัฒน์ เพ็งอาทิตย์
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นางสาวสุริศา วารุณ
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๖๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ร.ต.อัศวิน อิงโพธิ์ชัย
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือ
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๒.นางน้าอ้อย สันติสุข
โรงเรียนวัดซองพลู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.นายประติพัฒน์ เพ็งอาทิตย์
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.นางสาวสุริศา วารุณ
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๗.๖๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
๒.นางวรรณทนี บุตรอินทร์
ครูโรงเรียนสายน้าทิพย์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัย
ครูโรงเรียนประสานสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางศันสนีย์ ทรงครุฑ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางณิชาภา หนูสมจิตต์
ครูโรงเรียนศรีบางไทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
/๓.๗.๖๒ คณะกรรมการ...

๔๒
๓.๗.๖๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒.นางวรรณทนี บุตรอินทร์
ครูโรงเรียนสายน้าทิพย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัย
ครูโรงเรียนประสานสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางศันสนีย์ ทรงครุฑ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางณิชาภา หนูสมจิตต์
ครูโรงเรียนศรีบางไทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๗.๖๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบามาตรฐาน ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
๒. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์
ครูโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓. นางฐิตาภา ภู่เจริญ
ครูโรงเรียนคลองเกลือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕. นายอานาจ จันดี
ครูโรงเรียนเทพินทร์พิทยา สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓.๗.๖๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
๒. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์
ครูโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓. นางฐิตาภา ภู่เจริญ
ครูโรงเรียนคลองเกลือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕. นายอานาจ จันดี
ครูโรงเรียนเทพินทร์พิทยา สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓.๗.๖๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายธรรมรัตน์ โถสกุล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒.นางสาวพิจิตรา พิณมณี
ครูโรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๒
๓.นางโชติกา เกษรสังข์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
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/๔.นางสาววัลยา...

๔๓
๔.นางสาววัลยา คงเลิศยศ

ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสาวจุฑามาส จ่าเมือง
ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษบารุง) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๗.๖๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายธรรมรัตน์ โถสกุล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒.นางสาวพิจิตรา พิณมณี
ครูโรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต ๒
๓.นางโชติกา เกษรสังข์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาววัลยา คงเลิศยศ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสาวจุฑามาส จ่าเมือง
ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษบารุง) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๗.๖๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพีย
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
๒.นางสาวณุตรา พงษ์สุผล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๓.นางวรุทัย ญานะพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวสุธาริณี ราษฎร์นิยม
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคงษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๗.๖๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพีย
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
๒.นางสาวณุตรา พงษ์สุผล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๓.นางวรุทัย ญานะพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวสุธาริณี ราษฎร์นิยม
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคงษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๗.๖๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุล
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒.นางสาวนรีรัตน์ พินิจธนสาร
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓.นางรัชนี เต็มแก้ว
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
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กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๔.นางสาวธัญภัค...

๔๔
๔.นางสาวธัญภัค ดีสวน

ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๗.๗๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงมายากล ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายดุสิตธร งามยิ่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประธานกรรมการ
๒.ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ
ครูโรงเรียนวัดลาตะเคียน(วิริยะศึกษา) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๒
๓.นางภัณฑิรา สุปการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางบัวลิน กล้ากสิกิจ
ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒
๕.นางลัดดา เสาวกุล
ครูโรงเรียนบ้านลาดกระทิง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางศิวิไล ทีคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานคา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.นางอารี อดิเรก
ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.นายบุญเชิด แจ้งใจ
ครูโรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๔.นางจาเนียร สุกาญจนะ

ครูโรงเรียนวัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์)
กรรมการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๕.นางกาไร จิตรีญาติ
ครูโรงเรียนวัดสนามไชย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๘.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายบารุง ข่ายคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน สานักงาน
ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๒.นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์
ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.นางลัดดาวัลย์ กระบองเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔.นางลัดดาวัลย์ จีนสอาด
ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางปิยะมาศ มีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดคลองตัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
/๓.๘.๓ คณะกรรมการ...

๔๕
๓.๘.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางเพ็ญแข สมจิตร์
ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
๒.นางพรรณภิมล ประคุณคงชัย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.นางสุกัญญา แสงเทียนประไพ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๔.นางสาววินา มัธยม
ครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๕.นางสาวภัคสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดนิลเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๘.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายชิษณุภูมิ หาญพละ
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙(คลองหลวง) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒.นายพรชัย บุญรื่น
ประธานวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า วิทยากรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวัดยางทอง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.นางมณี สุขศรี
ครูโรงเรียนวัดสามเพลง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔.นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรี
ครูโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๕.นางวารินทร์ กาบแก้ว
ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.๘.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางมาลิน มุกดา
ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๒.นางประภา พันธ์รักษ์
ครูโรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๑
๓.นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผน
ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
๔.นางณัฏฏฐ์ชนก นัอยพันธุ์
ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๕.นางสาวจารุวรรณ หอมชืน่
ครูโรงเรียนวัดสง่างาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๘.๖ คณะกรรมการ...

๔๖
๓.๘.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวปราณี ฉิมพูลสุข
ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๒.นางเทียมจันทร์ เรืองเกษม
ครูโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.นางสาวยุพา วัฒนะ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๔.นางสมใจ ศักดิ์สิริสกุล
ครูโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร ๕) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๕.นางชุติมา แดงกระจ่าง
ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
๓.๘.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ลพบุรี เขต ๑
๒.นางวรรณดี วราสินธุ์
ครูโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.นางสาวขวัญตา พรรณปัญญา ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔.นางสาวสร้อยฟ้า มาศภากร ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๕.นางโกสุม แก้วประสิทธิ์
ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๘.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านลา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๒.นางสาวจรัสศรี พ่วงทรัพย์สิน ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๓.นายสุกิจ สุภาพงศ์
ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๔.นางสุนันท์ เกตุกราย
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางเต็มศิริ พานทอง
ครูโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๘.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางปราณี สระบัว
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๑
๒.นางปราณี กิจสมุทร
ครูโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
/๓.นางวิภานันท์...

๔๗
๓.นางวิภานันท์

บุญขจาย

ครูโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๔.นางสาวสาวิตรี มะโนมั่น
ครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๕.นายณัฐพันธุ์ ไชยวงศ์
ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๘.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายภิญโญ สุปการ
ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางปัญจพร ช้างเขียว
ครูโรงเรียนวัดคลองตัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.นายรังสรรค์ ผลพิกุล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
กรรมการ
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต ๑๐
๕.นายเรืองศักดิ์ ภาคีพร
ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.๘.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวสุนทรินทร์ โตสารเดช ครูโรงเรียนวัดหนองพิมาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๒.นางปรมาภรณ์ เต็มแป้น
ครูโรงเรียนวัดรางจระเข้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓.นางสาวชวัลรัตน์ แจ่มสุข
ครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบารุง) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๔.นางอาริสา พลอยงาม
ครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
๕.นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลบ ครูโรงเรียนวัดสิดาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.๘.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางบุญเรือน เกตุพงษ์
ครูโรงเรียนปราสาททองวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๒.นางสุทินี กรินทรากุล
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๑
๓.นางกฤษดา อุทัยวัฒน์
ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๔.นางนฤมล นนท์แก้ว
ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
/๕.นางสาวบรรจง...

๔๘
๕.นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์

ครูโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๘.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางนภาพร สุรเนตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๑
๒.นางอัญชลี ปลาบู่ทอง
ครูโรงเรียนบ้านเสาหงส์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๓.นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์
ครูโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๔.นางสาวณพสร แสงวิจิตร
ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔
๕.นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล
ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.๘.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางปราณี สระบัว
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สมุทรปราการ เขต ๑
๒.นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร ครูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาตราด
๓.นางสุวรรณา จันทร์สว่าง
ครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๔.นางมาลี แววเพ็ชร
ครูโรงเรียนวัดม่วงคัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอ่างทอง
๕.นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.๘.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.๔-ป.๖
๑.นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.นางมะลิ แก้ววิชิต
ครูโรงเรียนวัดคณฑี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.นางศุทธินี อุณหะ
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔.นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืช ครูโรงเรียนศาลาพัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.นายชัยพจน์ ผสมทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดศรีประชาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
/๓.๘.๑๖ คณะกรรมการ...

๔๙
๓.๘.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.๑-ม.๓
๑.นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๑
๒.นางนิตยา เจริญสุข
ครูโรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

๓.นางนงลักษณ์ สาลีผลิน

ครูโรงเรียนวัดช่องลม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๔.นางยุพา มีหกวงศ์
ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางพัชรินทร์ วัดอักษร
ครูโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.๘.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวประเทือง อังกูรวัฒนา ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒.นางสาวภัทรียา แววศักดิ์
ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
๓.นางสุวรรณา จันทร์สว่าง
ครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๔.นายเงิน เรืองสง่า
ครูโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์
เทศบาลนครนนทบุรี
๕.นางสมคิด ศิริกุล
ครูโรงเรียนวัดหนองตาสาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๓.๘.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางวนิดา มีทรัพย์
ข้าราชการบานาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒.นางมณี รักราษฎร์
ครูโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.นางสาวบุญเรือน ปิยะมณีพร
ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๔.นางธัชพรรณภัส พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดโคกพุทรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
๕.นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุข ครูโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์
เทศบาลนครนนทบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๓.๘.๑๙ คณะกรรมการ...

๕๐
๓.๘.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
ครูโรงเรียนสุวพันธ์สนิทวงศ์พิทยา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
๑.นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นายกฤษฎา ทรัพย์ขา
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๓.นายหนึ่ง ภุมมาลา
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๔.นางสาวสุมิตรา โกธรรม
ครูโรงเรียนวัดส้มป่อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๕.นางสาวชมภูนิกข์ชาว แพรกน้อย ครูโรงเรียนบ้านคอกช้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๓.๘.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒D Animation) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายอาทร หาสียา
ครูโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นางสุประวีณ์ เวียงสุข
ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๓.นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวสุวรินทร์ เกริกเกียรติ ครูโรงเรียนวัดครุใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๕.นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๓.๘.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
๑.นางสาวชลธิชา กาไวย์
ครูโรงเรียนวัดกกเต็น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๒.นายมานพ ทับเงิน
ครูโรงเรียนวัดอุทัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดี ครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๔.นายชาตรี คงอ่วม
ครูโรงเรียนบ้านมรสวบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕.นายสาเริง ยิ้มดี
ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๘.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาตราด
๒.นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
ครูโรงเรียนวัดค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
/๓.นายณรงค์ศักดิ.์ ..

๕๑

๓.นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี

ครูโรงเรียนวัดบางช้างใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๔.นางสุหัสชา พรหมดวง
ครู โรงเรียนวัดนางสาว สมุทรสาคร
กรรมการ
๕.นายสันติ จันทร์น้อย
ครูโรงเรียนบ้านคลองลอย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์
ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง
ครูโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาตราด
๓.นายภูวนัย ปัฐพี
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๔.นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๘.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๑.นายวีรพล ผาสุขใจ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๒.นางสาวสุวภา เรืองศิลป์
ประถมศึกษาตราด เขต ๑
๓.นางศิริพร พวงมาลี
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๔.นายศุภวุฒิ บัวเจริญ
ครู โรงเรียนวัดบางพระ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๕.นายธงชัย ทะเลมอญ
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๓.๘.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายรัชพล วรกรรณ์
ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๒.นางสาวสุภาพร ผูกพัน
ครูโรงเรียนวัดหันตรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนบ้านในล็อค สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๔.นายชัยชนะ สระทองทา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองชายธง สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
/๕.นายสิทธิพงษ์...

๕๒
๕.นายสิทธิพงษ์ บุญเมือง

ครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ๒
๖.นางสาววิภา รักงาม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ลพบุรี เขต ๒
๓.๘.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายเรืองเดช เนตรนุช
ครูโรงเรียนวัดกุฎีลาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นายเจน เกิดโพชา
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นางสาวรสิตา นิลพัฒน์
ครูโรงเรียนวัดบ้านสร้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔.นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว
ครูโรงเรียนวัดนางสาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
๕.นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์
ครูโรงเรียนบ้านไชยราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๓.๘.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายภานุพงศ์ พละวงษ์
ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๒.นายสินธร คาเหมือน
ครูโรงเรียนวัดบึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓.นายวิวัฒน์ การมงคล
ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๔.นางอรุณฉาย วิฑูรย์พันธ์
ครูโรงเรียนบ้านมรสวบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕.นางสาวเพ็ญศรี ขาสา
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายสมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร สุพรรณบุรี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สม ครู โรงเรียนวัดคาใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นายเชวง อภิบาล
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาตราด
๓.นายไพบูลย์ วงษ์ปาน
ครู โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๔.นางสาวอรอนงค์ แดงนุ้ย
ครูโรงเรียนบ้านดงไม้งาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕.นายยงยุทธ ธวัชวงษ์
ครูโรงเรียนวัดเขาวัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาราชบุรี ๑
/๓.๘.๒๙ คณะกรรมการ...

๕๓
๓.๘.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายสมหมาย สัญญโสภี
ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นายสุรพงษ์ มากมี
ครูโรงเรียนวัดตองปุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๓.นายสิทธิโชค ศรีดี
ครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๔.นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕.นางศศินา รักปาน
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นายเฉลิมศักดิ์ พุ่มคุ้ม
ครูโรงเรียนหน้าพระลาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๓.๘.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายชัยพร บัวผัน
ครูโรงเรียนวัดตะบอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล
ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.นางสาววาสนา โง้วสกุล
ครูโรงเรียนวัดบ้านสร้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔.นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ ครูโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕.นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน ครูโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.๘.๓๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นายธันยวัต สมใจทวีพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
ประธานกรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๒.นางเพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
กรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๓.นางสาวพรสิริ ชาติปรีชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
กรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๔.นายชนกานต์ กิ่งแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
กรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๕.นางสาวณัฏฐิกา หลอด
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
๖.นายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
๗.นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิ
ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง
กรรมการ
๘.นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์
ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
กรรมการ
๙.นายดนุพล บุญชอบ
ครูโรงเรียนบางลีวิทยา
กรรมการ
/๑๐.นางจุไรวรรณ...

๕๔
๑๐.นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๑๑.นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
กรรมการ
๑๒.นายณัฐธเนศ อ้นจีน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
กรรมการ
๑๓.นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรรมการ
๑๔.นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรรมการ
๑๕.นายวรมโนธรรม สธิรวรรณ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘.๓๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายธันยวัต สมใจทวีพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
ประธานกรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๒.นางเพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
กรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๓.นางสาวพรสิริ ชาติปรีชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
กรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๔.นายชนกานต์ กิ่งแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
กรรมการ
ปัญญาภิวัฒน์
๕.นายวรมโนธรรม สธิรวรรณ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
กรรมการ
๖.นางสาวณัฏฐิกา หลอด
ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
กรรมการ
๗.นายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
กรรมการ
๘.นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิ
ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง
กรรมการ
๙.นายดนุพล บุญชอบ
ครูโรงเรียนบางลีวิทยา
กรรมการ
๑๐.นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กรรมการ
๑๑.นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
กรรมการ
๑๒.นายณัฐธเนศ อ้นจีน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
กรรมการ
๑๓.นายจิรัฏฐ์แจ่มสว่าง
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กรรมการ
๑๔.นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
กรรมการ
๑๕.นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์
ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓.๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางวราพร ขุนแท้
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒.นางสาวรุ่งทิพย์ ทัดแช้ม
ครูโรงเรียนวัดสีดาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.Mr.Alfred John Austria
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Miss.Angelita A.Lumor
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางแขโศภิษฐ์ พลอยบุษย์ ครู โรงเรียนประชาอุปภัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ
ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๗.นางสุนันทา...

๕๕
๗.นางสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์

ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๙.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางวิวรรณ ไตรวุฒิ
ครูโรงเรียนวัดบางพระ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๒.นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาตราด
๓.Mr.Mark Joseph Liktawa สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Mrs.Annie D.Tamanan Hunez
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางพรรณี ศักดิ์ทอง
ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางกุลธิดา คนเสงี่ยม
ครูโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๙.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางชฎารัตน์ สุนทรินทร
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษานครนายก
๒.นางสาววิทัศนีย์ อินทร์ขาว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓.Miss.Rowena E.Regato
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Mrs.Salva Talagon De Paz สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางดวงเดือน สุรเดชานันท์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางณฤดี บุญเสริม
ครูโรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาววชิรา บุญเกื้อ
ครูโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๓.๙.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวฉันทนา พวงเดช
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๒.นางสาวหนูบล จีนตุ้ม
ครูโรงเรียนวัดหนองไก่ขัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๓.นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฯ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๔.Miss.Krisbelle Lazada Canada สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางกฤดิภา แก้วสนธิ
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
/๖.นางเชาวนี...

๕๖
๖.นางเชาวนี รอนอารีย์

ครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสุนันทา กสิวิวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดเทียนถวาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๙.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวนงนุช สีสันต์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๒.นายโสภณ บุญเรืองรอด
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๓.นางสาวราตรี ศรีทองเทศ ครูโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๔.Mr.George Ken Laguing สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางสาววีณา มดตะน้อย
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางศรีโสภา กมลแสงมณี ครูโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวเยาวรัตน์ สาละผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓.๙.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม(Spelling Bee) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางจันทนา ลี้จินดา
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สิงห์บุรี
๒.นางสาวสาวิตรี แก้วเหล็ก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓.นางสาวสุธีรา พลรัตน์
ครู โรงเรียนสฤษดิเดช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๔.Mr.Leopoldo A.Guerrero สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางอรสา พัชรจรรณยา
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางจุฑามาศ สุธาพจน์
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสุชาดา พิมพ์ศร
ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๓.๙.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางรตินธร วาดเขียน
ครูโรงเรียนสายน้าทิพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางจินตนา อรุณเรืองฮับเปิ้ล ครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สช.พระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
๓.Mr.Jay Ar. Raborar
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Mr.Arthur Runes
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
/๕.นางชนกพร...

๕๗
๕.นางชนกพร วัฒนกูล

ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางผการัตน์ สุริยมณี
ครูโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางวริมล ลอเร้นส์
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองแค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓.๙.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางกรองทอง โพธิ์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
กาญจนบุรี เขต ๒
๒.นางสาวฑิฆัมพร จิตรหลัง
ครูโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.Miss Starleen Joy Salon สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Miss Diana G. Say-Ao
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางสาวอังศวีร์ ศศิพัชรพงศ์ ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสุวรรณา สังข์ทอง
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางวริษฐ์ นนทชิต
ครูโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.๙.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์
ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒.นางสุภา ปะทีปะปาณี
ครูโรงเรียนวัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๓.Mr.Garry Everett. Capili สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Mr.Krit Demavivas
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางสาวมธุรดา โยธามาตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางสาวพัชรมาศ สิงหฬ
ครูโรงเรียนวัดบางพูดใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๓.๙.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวขวัญยืน มูลศรี
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
สระบุรี เขต ๒
๒.นางสาววรารัตน์ ศรสุราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒
๓.Miss.Anddylyn P.Suan
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Mr.Santos Leal Mon
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
/๕.นางวิมลรัตน์...

๕๘
๕.นางวิมลรัตน์ บุตรชาติ

ครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายกฤษฎา สุริยะ
ครูโรงเรียนวัดตาหนักใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.๙.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางณิชรี ประเดิมรัตนกุล ครูโรงเรียนวัดบัวสุวรรณ์ประดิษฐ์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒.นายนรภัทร ศรีสมบัติ
ครูโรงเรียนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๓.Mr.Rollan Encaracion
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๔.Mr.Christian Von Say-Ao สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
๕.นางสาวนวภัทร น้าใจ
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นายทิวากร เลาสิงห์
ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางอรุณรัตน์ แพสุรินทร์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓.๙.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๒.นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร์ ครูโรงเรียนวังม่วง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๓.นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล สานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

๔.Mr.Eric G. Salvana
๕.นางสาวสารินี วงศ์โปรธิ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวแสงเทียน เฉลิมวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดปราสาท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวจารุภา สีสอน
ครูโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.๙.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz ) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสง
ครูโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๒.นางพรทิพย์ ร่มพุดตาล
ครูโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บารุง) สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
/๓.นางสาวธนญา...

๕๙
๓.นางสาวธนญา ชนะพันธ์

ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๔.Mr.Rex David Cataroja
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
๕.นางสาวสุนันทา ดาสุวรรณ
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๖.นางศรินย์ สุนทรวรรณ
ครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๗.นางสาวกัญภิกา วังเปรม
ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านสระเตย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๓.๙.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวพรพิมล สิงหกุล
ครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๒.Mr. Gui Chen Liang
ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.Miss.Zhu Qoinglei
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
๔.Miss.Zhou Haiyan
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
๕.นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๙.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวพัณณ์ชิตา โชว์ธนพานิช ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๒.Miss Lui HaiShu
ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓.Miss.Zhan Jie
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
๔.Miss.Wang Ting Ting
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
๕.Miss Susan Yong
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๓.๙.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวสุกัญญา ด่านชาญจิตต์ ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
๒.Miss.Hideko Kamio
ครูโรงเรียนบดินทรเดชา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
๓.นางสาวนพวรรณ บัวจูม
ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๔.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓
๑.นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ
๒.นางสาวยุพนันท์ แย้มสิน
ข้าราชการบานาญ
๓.นายสมยศ วงษ์รักสันติ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ
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/๔.นายธนาวุธ...

๖๐
๔.นายธนาวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์

ครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิต สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๕.นายทรงวุฒิ มงคลธนวัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
๖.นายฐานพันธ์ สุวิมลธนายศ
ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
๗.นายจเด็จ วสุวัต
ครูโรงเรียนวัดเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
๘.นายสนธยา ช้างสาร
ครูโรงเรียนเต็มรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
๙.นางสาวปาริชาต ดวงประทีป
ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๐.นางวรรษธณพร นากระโทก
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๑.นางขนิษฐา เถนว่อง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๒.นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ครูโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖
๑.นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒
๒.นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.นายสมพงษ์ พานิชสกุล
ครูโรงเรียนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระตะโก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๕.ว่าที่ รท.วิรุฬห์ นาคาถา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณ
อนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
๖.นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ทางการลูกเสือสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
๗.นายวิบูล อ่อนละมูล
ครูโรงเรียนวัดหนองหิน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๘.นายสมโภชน์ เจริญขา
ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
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/๙.นางสาวปณิชา...

๖๑
๙.นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุล

ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๐.นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๑.นายอุดม สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้ตรวจลูกเสือจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๑๒.นางอาไพ แต่สุวรรณ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓
๑.นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี สานักงาน
ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓.นางสาวจุฑาทิพ วงษ์นาค
ครูโรงเรียนวัดครุนอก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๔.นายเสถียร แจ่มจิตร
ครูโรงเรียนวัดคงคาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
๕.นายวัฒนา วัฒนมโน
ผู้อานวยการโรงเรียนดรุณวิทย์ สานักงาน
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖.นางกษมา กสมาเกตุศิริ
ครูโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม องค์การบริหาร
กรรมการ
ส่วนจังหวัดชลบุรี
๗.นางวาสนา แก้วสกุล
ครูโรงเรียนวัดสโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
นนทบุรี
๘.นายสุวัชชัย ม่วงโพธิ์
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดละหารเทศบาลบางบัวทอง
กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๙.ว่าที่ร.ต.พงศ์ประภา วสุวัต
ครูโรงเรียนวัดบ่อเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๑๐.นายประเทือง หางแก้ว
ครูโรงเรียนวัดบ่อเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๑๑.นายพรชัย หมื่นสุข
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๒.นายอิทธิเดช สาระปรุง
ครูโรงเรียนดรุณวิทย์ สานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๓.นายวุฒิศักดิ์ อินทอง
ครูโรงเรียนดรุณวิทย์ สานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๔.นายธนกร กรานเจริญ
ครูโรงเรียนประมุขวิทยา สานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๕.นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๔.๔ คณะกรรมการ...

๖๒
๔.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑-ป.๖
๑.นายสุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ประธานกรรมการ
๒.นายวิรัตน์ กมลยะบุตร
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓.นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อย
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางเพลินพิณ จันทร์อ่อน
ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาตราด
๕.นายชนินทร ศรีแล
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวทัศนีย์ นิลเทียม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางสาวสุคนธ์ แสงสุข
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๔.๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๓
๑.นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐ
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางศุนิศา นัดวิไล
ครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางอาภา ชูกิจไพศาล
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางรัตนา นิยมราษฎร์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor : YC ) ม.๑-ม.๓
๑.นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราช
ประธานกรรมการ
ดาเนิน
๒.นางบุญช่วย เซ่งติ๊ดทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสมนึก บุตตะ
ครูโรงเรียนคลองเกลือ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางจรา เจียมกมล
ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๖.นางชนาวรรณ...

๖๓
๖.นางชนาวรรณ เข็มจรัส

ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางณัฐมน พันธ์ชาตรี
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
๔.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖
๑.นางสาวระพิน สวนปาน
ข้าราชการบานาญ
๒.นายน้อม บุญแต่ง
ครูโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี
๓.นางณัฐยา สุรศรีสรรค์
ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสวลี สุธาพจน์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางขนิษฐา เถนว่อง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางพรศิริ นรขุน
ครูโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางกษมา กสมาเกตุศิริ
ครูโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๔.๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓
๑.นางสาวกานดา ธีระทองคา
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
๒.นางรุ่งอรุณ บุญทัน
ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวนิตยา สาริกูล
ครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางเย็นจิตร ศรีราม
ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางสุจิตรา มัธยางกูล
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวปัญญา ร่มจาปา
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๗.นางวรรณา นรารัตน์
ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖
๑.นางสาวพจนีย์ สวนเกิด
ครูโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางราตรี มาลีหวล
ครูโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
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๖๔
๓.นางวาสนา ฮามไสย์

ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางพุทธิยา พื้นพรม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางมุทิตา ไหลหรั่ง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางสาวภัทรสุภา ทองจีน
ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๔.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓
๑.นางกัลยา วัลลิภากร
ครูโรงเรียนวัดนางสาว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๒.นางบุญเลิศ อาจคงหาญ
ครูโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์
ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพรรณบุรี เขต ๒
๔.นางจันจิรา เหมลี
ครูโรงเรียนอู่ทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๕.นางวันดี รอดบุญ
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๖.นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ๒
๗.นางสวลี สุธาพจน์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ๒
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕.๑ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑.นางสาววาสนา ปั้นไล้
ครูโรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเศก สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์
ครูโรงเรียนวัดศาลากุล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางยุพนันท์ แย้มสิน
ข้าราชการบานาญ
๕.๒ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑.นางสาวรพีพรรณ ภูถาวร
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนวัดโสมนัส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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๖๕
๓.นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์

ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.๓ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ม.๑-ม.๓
๑.นางสาววันวิสาห์ สุขะถิน
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางเนตรชนก รินจันทร์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๕.๔ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.๑-ม.๓
๑.นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นายธนนนท์ วีรธนนท์
ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
๓.นางสาวพัชรา สุขถาวร
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๑
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๕.๕ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.๑-ป.๖
๑.นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นายธนนท์ วีรธนนท์
ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
๓.นางสาวพัชรา สุขถาวร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
๕.๖ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวรพีพรรณ ภูถาวร
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนวัดโสมนัส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.๗ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นางสาววาสนา ปั้นไล้
ครูโรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเศก สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์
ครูโรงเรียนวัดศาลากุล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางยุพนันท์ แย้มสิน
ข้าราชการบานาญ
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๖๖
๕.๘ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาววันวิสาห์ สุขะถิน
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นายภารดร เจียมดาเนินกิจ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการและเลขานุการ
๕.๙ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นางเตือนใจ รงค์โสภณ
ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์ในพระ
ประธานกรรมการ
ราชูปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วน
กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๓.นางสาวกชพรรณ มณฑาลพ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.๑๐ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางออทิสติก ป.๑-ป.๖
๑.นางศิริพรรณ พงศ์สิฏานนท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านท่าเสลา สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๓.นายเจษฎา ศิริพงษ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.๑๑ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางเบญจวรรณ โกเมนทร์
ครูโรงเรียนวัดศาลากุล สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาเนียง วิลามาศ
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.๑๒ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวอารยา ทองเพชร
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางวงศ์สิริ เทพหนู
ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๕.๑๓ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวบุษบง เสมามล
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ สานักงาน
ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
/๒.นางสาวพัชรา...

๖๗
๒.นางสาวพัชรา ชูมงคล

ครูโรงเรียนประชารัฐบารุง สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางศุภวรรณ การุญญะวีร์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๕.๑๔ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑.นางสาววิมลวรรณ เลี้ยงพัฒนกุล
ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
ประธานกรรมการ
การศึกษาพิเศษ
๒.นางเตือนใจ อมรอรช
ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๓.นางสาวมาเลียม กล่าปาน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.๑๕ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๔-ป.๖
๑.นางธนภร หอมจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชีแวะ สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๒.นายทศพร ทิวะทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑
กรรมการและเลขานุการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๖.๑ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑.นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
ประธานกรรมการ
การศึกษาพิเศษ
๒.นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการและเลขานุการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๖.๒ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นายอรุณ สวนสวรรค์
ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
ประธานกรรมการ
การศึกษาพิเศษ
๒.นางสาวบังอร กระจะจ่าง
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓.นางสาวกานดา เทศงามถ้วน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้...

๖๘
๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
๗.๑ การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษา
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วน
กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๓.นายอาลี ไกวัลนาโรจน์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการและเลขานุการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๗.๒ การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.๑-ป.๖
๑.นางสุพัฒตา สมเกศ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเศก สานักงาน
ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์
ครูโรงเรียนวัดศาลากุล สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางวงศ์สิริ เทพหนู
ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๗.๓ การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวภัทรธอร ผดุงกรรณ์
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางสาวกันต์ระพี กิจลิขิต
ครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางสาวธิรดา ปานอุทัย
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๘.๑ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท ออทิสติก ป.๑-ป.๖
๑.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวมาเลียม กล่าปาน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔.นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖.นางสาวจิราภร จันทร์พา
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
/๘.๒ การแข่งขัน...

๖๙
๘.๒ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวมาเลียม กล่าปาน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔.นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖.นางสาวจิราภร จันทร์พา
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๓ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖
๑.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวมาเลียม กล่าปาน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ สานัก
กรรมการ
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔.นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖.นางสาวจิราภร จันทร์พา
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๔ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวมาเลียม กล่าปาน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔.นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๕. นางฐิรัชชานันท์...

๗๐
๕.นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖.นางสาวจิราภร จันทร์พา
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๕ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.๑-ป.๖
๑.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวมาเลียม กล่าปาน
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔.นางสาวสุกัลญา ศรีอุดร
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๕.นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๖.นางสาวจิราภร จันทร์พา
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๖ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑-ม.๓
๑.นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นายทศพร ทิวะทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานบ ๒
๔.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นางสาวบุษบง เสมามล
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
กรรมการ
๖.นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๗ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑.นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นายทศพร ทิวะทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานบ ๒
๔.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นางสาวบุษบง เสมามล
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
กรรมการ
๖.นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
/๘.๘ การแข่งขัน...

๗๑
๘.๘ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการร่างกายฯ ม.๑-ม.๓
๑.นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นายทศพร ทิวะทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นางสาวบุษบง เสมามล
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
กรรมการ
๖.นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๙ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑.นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นายทศพร ทิวะทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานบ ๒
๔.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นางสาวบุษบง เสมามล
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
กรรมการ
๖.นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๐ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องออทิสติก ม.๑-ม.๓
๑.นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวดวงใจ โอษฐ์งาม
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นายทศพร ทิวะทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
ครูโรงเรียนวัดอุทัยธารามสานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.นางสาวบุษบง เสมามล
ครูโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
กรรมการ
๖.นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๑ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.๑-ม.๓
๑.นายกาพล โพธิ์คา
ครูโรงเรียนวัดธัญญะผล สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒.นางระพีพร ชุมเพ็ญ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
/๓.นางสาวกษมา...

๗๒
๓.นางสาวกษมา ด่านชาญชัย
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๒ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑.นายนนทชัย กร่างปรีชา
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑
ประธานกรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒.นายขรรค์ชัย ประยูรยวง
ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่อง
ครูโรงเรียนบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
นนทบุรี
๘.๑๓ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓
๑.นายสุนทร เกิดสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสสานักงาน
ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวบุญยงค์ สายทะเล
ครูโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วน
กรรมการและเลขานุการ
จังหวัดนนทบุรี
๘.๑๔ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑.นางสุนีย์รัตน์ มายิ้ม
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นายพอชาย พึงไชย
ครูโรงเรียนพญาไทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางสุชานันท์ ปั้นมณี
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๘.๑๕ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องออทิสติก ม.๑-ม.๓
๑.นายตรีทนาถ์ หามนตรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒
๒.นางสาวบุษบง เทียนสวัสดิ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๓.นางสาวปวีณา เชื้อหงษ์
ครูโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี องค์การบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
๘.๑๖ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.๑-ป.๖
๑.นายกาพล โพธิ์คา
ครูโรงเรียนวัดธัญญะผล สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต๒
๒.นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นางสาวกษมา ด่านชาญชัย
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๗ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นายนนทชัย กร่างปรีชา
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
ประธานกรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
/๒.นายขรรค์ชัย...

๗๓
๒.นายขรรค์ชัย ประยูรยวง

ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่อง
ครูโรงเรียนบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
นนทบุรี
๘.๑๘ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖
๑.นายสุนทร เกิดสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงาน
ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวบุญยงค์ สายทะเล
ครูโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม องค์การบริหารส่วน
กรรมการและเลขานุการ
จังหวัดนนทบุรี
๘.๑๙ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางสุนีย์รัตน์ มายิ้ม
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นายพอชาย พึงไชย
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางสุชานันท์ ปั้นมณี
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๘.๒๐ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางออทิสติก ป.๑-ป.๖
๑.นายตรีทนาถ์ หามนตรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒
๒.นางสาวบุษบง เทียนสวัสดิ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๓.นางสาวปวีณา เชื้อหงษ์
ครูโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี องค์การบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
๘.๒๑ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวสิรินภา คาทวี
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
ประธานกรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒.นายเศรษฐยศ ขุมนาค
ครูโรงเรียนวัดอินทร์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นายเขษมศักดิ์ ฤทธิเดช
ครูโรงเรียนน้าสุดวิไลประชาสรรค์ สานักงานเขต
กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๙.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙.๑ การแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวกันต์ระพี กิจลิขิต
ครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวสายสุดา มีโชค
ครูโรงเรียนวัดเพรางาย สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวอินทุอร ชัยวงศ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี
กรรมการและเลขานุการ
/๙.๒ การแข่งขัน...

๗๔
๙.๒ การแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒.นางสาวณัฐพร ไชยถา
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๓ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชามประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาป.๑-ป.๖

๑.นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง

๒.นายกวิน รอดแก้ว
๓.นางเขมิกา เตชะมา

ครูโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๒
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๔ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูป้ .๑-ป.๖

๑.นางจาเนียร สุกาญจะนะ

ครูโรงเรียนวัดบางบัวทอง องค์การบริหารส่วน
ประธานกรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๒.นางพรทิพย์ ศรีสุข
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๙.๕ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นางธนภร หอมจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชีแวะ สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๒.นางสาวทิตยา บินฮายีอาลี
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.นายเศรษฐยศ ขุมนาค
ครูโรงเรียนวัดอินทร์ สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๙.๖ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
ประธานกรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒.นางสาวมณฑินี พิมล
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๓.นางสาวจิราภร จันทร์พา
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
/๙.๗ การแข่งขัน...

๗๕
๙.๗ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นายรังสรรค์ จือศานติ
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๒.นางสาววันดี ศรีบัวหลวง
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๓.นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
กรรมการและเลขานุการ
๙.๘ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษา
ครูโรงเรียนตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วน
กรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๓.นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว
ครูโรงเรียนพญาไท สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๙.๙ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖
๑.นางจาเนียร สุกาญจนะ
ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประธานกรรมการ
๒.นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวพิชญากร กุศลการณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๕.นางพรทิพย์ ศรีสุข
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๐ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
๑.นางจาเนียร สุกาญจนะ
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๓.นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ
ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาวพิชญากร กุศลการณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนนทบุรี
กรรมการ
๕.นางพรทิพย์ ศรีสุข
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ไม่กาหนดระดับชัน้ )

๑.นายอาทิตย์ รอดแก้ว
๒.นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพต

ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
ครูโรงเรียนบ้านสามยอด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
/๓.นายสุรสีห์...

๗๖
๓.นายสุรสีห์ ทองรับแก้ว
๔.นางสาววราภรณ์ พรมทอง
๕.นางสาวสร้อยสุณี บัวเบา

ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูโรงเรียนวัดตาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๒ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ (ไม่กาหนดระดับชัน้ )

๑.นายอาทิตย์ รอดแก้ว
๒.นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพต
๓.นายสุรสีห์ ทองรับแก้ว
๔.นางสาววราภรณ์ พรมทอง
๕.นางสาวสร้อยสุณี บัวเบา

ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
ครูโรงเรียนบ้านสามยอด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูโรงเรียนวัดตาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๑๓ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ไม่กาหนดระดับชัน้ )

๑.นายอาทิตย์ รอดแก้ว

ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักบริหารงาน
ประธานกรรมการ
การศึกษาพิเศษ
๒.นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพต
ครูโรงเรียนบ้านสามยอด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๓.นายสุรสีห์ ทองรับแก้ว
ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สานักงานเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๔.นางสาววราภรณ์ พรมทอง
ครูโรงเรียนวัดตาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
กรรมการ
๕.นางสาวสร้อยสุณี บัวเบา
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๔ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ป.๑-ป.๖)
๑.นายศุภวัฒน์ อ้นอมร
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
ประธานกรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒.นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์
ครูโรงเรียนวัดหงส์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓.นางสุวรรณา ศิริบรรจง
ครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
/๙.๑๕ การแข่งขัน...

