ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กาหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่
14 - 15 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ซึ่งกาหนดสถานที่แข่งขันเป็นโรงเรียนในสังกัด
อาเภอเมืองพัทลุง อาเภอควนขนุน และอาเภอป่าพะยอม
เพื่อให้การดาเนินการจัดงานประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด จึงแต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่ง ขันทักษะทางวิชาการง าน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจาปี 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรม ดังต่อไปดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ประธานกรรมการ
1.2 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
1.3 นายชานาญ รามแก้ว
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
1.4 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
1.5 นายภานุวัชร แก้วลาหัด รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
1.6 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ทุกคน กรรมการ
1.7 นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กรรมการ
1.8 นางพรศรี หนูสง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ กรรมการ
1.9 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.10 นางภาวินี ชูขา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.11 นายธีรพล สยามพันธ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ
1.12 นางปรัชญา ทองดี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.13 นางพยอม จันทร์ชู
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จัดแบ่งเป็นศูนย์การแข่งขัน จานวน 10 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
1.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการ
2) นางจรรยา แก้วสว่าง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานกรรมการ
3) นางวณิดา ศรีชุมพวง
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
4) นางนิสากร ทองขาวเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
5) นางสุชาดา คชินทรโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
6) นายวินัย ทิพย์มาก
ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ
7) นายชนะ เตี้ยชู
นักการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
8) นางจิราภร อ่อนแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
9) นางอุทา บัวทองเรือง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายวิชิต เต็มนิล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน
ประธานกรรมการ
2) นางอาไพ กรุงภักดี
ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ
กรรมการ
3) นางจินตนา ปะรา
ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา
กรรมการ
4) นางอรุณี สงมา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
5) นางเสาวนีย์ ผิวนวล
ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
กรรมการ
6) นางอุทา บัวทองเรือง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
7) นางนิพารัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายวิชิต เต็มนิล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน
ประธานกรรมการ
2) นางสุดา แจ้งจุล
ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
รองประธานกรรมการ
3) นางศิริพร ถีระวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
กรรมการ
4) นางนิตยา ใหม่วุ่น
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
กรรมการ
5) นางสาวสรินญา พันธ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
กรรมการ
6) นางสาวปรียา เรืองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
7) นางปริมพัฒน์ แก้วขาว ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
8) นางนารีรัตน์ อินทร์มาก ครู โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ กรรมการ
9) นางเพลินใจ ช่วยบารุง
ครู โรงเรียนวัดเขาแดง
กรรมการ
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10) นางวัชรี ณ พัทลุง
11) นางจิราภรณ์ ชูช่อ
12) นางอุทา บัวทองเรือง

ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1.4 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการ
2) นายวิเชียร บัวศรีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนพนางตุง รองประธานกรรมการ
3) นางจรรยา แก้วสว่าง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานกรรมการ
4) นายธนา กาญจนะแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
5) นางสาวสิริพร แก้วรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
6) นางจันทนา เรืองรัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
7) นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
8) นายพุทธิมัน เขียวจีน
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
9) นางสุพิญญา นุ่มนาม
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
10) นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
11) นายวินัย ทิพย์มาก
ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ
12) นายชนะ เตี้ยชู
นักการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
13) นายสุวิทย์ พูลเกื้อ
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
14) นางอุทา บัวทองเรือง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.5 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการ
2) นายธวัช รัตนพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด
รองประธานกรรมการ
3) นางจรรยา แก้วสว่าง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน รองประธานกรรมการ
4) นางกอบกิจ ชูสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
กรรมการ
5) นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์
ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
กรรมการ
6) นางจิตวดี อ่อนทอง
ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
กรรมการ
7) นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
๘) นายสุวิทย์ พูลเกื้อ
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑
กรรมการและเลขานุการ
๙) นางอุทา บัวทองเรือง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑) นายวิเชียร บัวศรีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนพนางตุง ประธานกรรมการ
๒) นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย
รองประธานกรรมการ
๓) นางบุญญรัตน์ เจ้ยชุม
ครู โรงเรียนวัดพังดาน
กรรมการ
๔) นางชื่นจิต สมานุภาวิน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
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๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑2)
๑3)
๑4)
๑5)
๑6)
๑7)
18)
19)
๒0)
๒1)
๒2)
๒3)
๒4)
๒5)
๒6)
๒7)
28)
29)
๓0)
๓1)
๓2)
๓3)
34)
๓5)
๓6)
๓7)
38)
39)
๔0)
๔1)
๔2)

นางนงเยาว์ บัวศรีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
กรรมการ
นางสุวิศา พิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
กรรมการ
นางสาวสมอนงค์ นาคขาว ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
กรรมการ
นางวิไลลักษณ์ นิ่มดา
ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล
กรรมการ
นายพันธ์ศักดิ์ นาคเกลี้ยง ครู โรงเรียนวัดควนปันตาราม
กรรมการ
นายวิเกียรติ เส้งสุ้น
ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย
กรรมการ
นางประจวบ สุวรรณคีรี ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
กรรมการ
นางสุชีพ กลิ่นสุคนธ์
ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
กรรมการ
นางนภาวรรณ เพชรสังฆาต ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
นางเสาวภาคย์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
กรรมการ
นางสาวนิตยา ชูดา
ครู โรงเรียนบ้านขัน
กรรมการ
นางปราณี หนูเลี่ยง
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
กรรมการ
นางสมใจ โลหุตางกูร
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
นางสุคนธ์ เนตรนพรัตน์ ครูทรงคุณค่า โรงเรียนบ้านโคกโดน
กรรมการ
นายสุกิจ วิทยารัตน์
ครู โรงเรียนวัดโคกแย้ม
กรรมการ
นางทัศนียา สุวรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
กรรมการ
นายถวิล เจ้ยชุม
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
กรรมการ
นายมนัส นุกูลรัตน์
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
นายวิษณุ พานแพน
ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
กรรมการ
นางสมพร ปุรินทราภิบาล ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
กรรมการ
นางบุญริ่น บุญรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
กรรมการ
นางสุภนิจ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
กรรมการ
นางละมัย อินเอียด
ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
กรรมการ
นางจิรภา บุญแข
ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ
กรรมการ
นายสมใจ คงเหลือ
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
กรรมการ
นางจิตวดี อ่อนทอง
ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
กรรมการ
นางสุมาลี เอกภาพไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) กรรมการ
นางวาสนา เพ็งอิน
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
นางสุภาพร กาญจโนภาส ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการ
นางจริน นิ่มละมัย
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
กรรมการ
นางสุติมา สุทธิกุล
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
นางกชพร ปัทมวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
กรรมการ
นางพรรณี ทองแดง
ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
กรรมการ
นางพเยาว์ ชัยธนกุล
ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
กรรมการ
นางยินดี ชูดา
ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด
กรรมการ
นางจรรยา ชูสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
กรรมการ
นายฐานุพร เทพหนู
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
กรรมการ
นางอาพัน แก้วชุม
ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) กรรมการ
/๔3) นายพงศ์พันธ์ จันทร์ลาม…

หน้า 5
๔3)
๔4)
๔5)
๔6)
๔7)
48)

นายพงศ์พันธ์ จันทร์ลาม
นายจรัญ เถรแก้ว
นางทศพร ตันติกานต์กุล
นางอุทา บัวทองเรือง
นางกอบกิจ ชูสุวรรณ
นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม

ครู โรงเรียนวัดตานาน
ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1.7 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการ
2) นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนพลี
รองประธานกรรมการ
3) นายพล ชุมชัยโย
ครู โรงเรียนบ้านปากสระ
กรรมการ
4) นายพงษ์พัฒน์ รักษ์ด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
5) นายรฐพล สุวรรณมณี
ครู โรงเรียนวัดโคกศักดิ์
กรรมการ
6) นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ
7) นางสาวอรทัย เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกวา
กรรมการ
8) นายพัฒนา ทองคา
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
1.8 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนพลี
ประธานกรรมการ
2) นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรงาม
รองประธานกรรมการ
3) นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้
กรรมการ
4) นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้
กรรมการ
5) นายพล ชุมชัยโย
ครู โรงเรียนบ้านปากสระ
กรรมการ
6) นายเอี่ยม แก้วด้วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7) นายพงษ์พัฒน์ รักษ์ด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
8) นายพัฒนา ทองคา
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
1.9 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรงาม
ประธานกรรมการ
2) นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้
รองประธานกรรมการ
3) นางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาป้าเจ้
รองประธานกรรมการ
4) นางสุพรรณี ยางงาม
ครู โรงเรียนวัดควนแร่
กรรมการ
5) นายภูมิภักดี สังเมียน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
6) นางสุนทรี โสมณะ
ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้า
กรรมการ
7) นางพัชนีญา ด้วงชู
ครู โรงเรียนวัดพังดาน
กรรมการ
8) นางจิดาภา เพ็งช่วย
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
9) นายสมเสียร สังแก้ว
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน คงวิทยา)
กรรมการ
10) นายสมพร จันทวี
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
กรรมการ
/11) นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่น…
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่น ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
นางสาวปัณฑิตา สุกดา ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
นางอุไรวรรณ โรจนหัสดิน ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
นางพรทิพย์ จริตงาม
ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
นายรฐพล สุวรรณมณี
ครู โรงเรียนวัดโคกศักดิ์
นางเลอขวัญ แซ่ผ่าน
ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
นายตระกูล มากแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
นายสุวิทย์ ศรีรักษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
นางสาวนพกนก รองรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปากประ
นางสาวธัญชนก นิ่มดา ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
นายพล ชุมชัยโย
ครู โรงเรียนบ้านปากสระ
นางสาววราลักษณ์ ไชยจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
นายเอี่ยม แก้วด้วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวอุบลทิพย์ รักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
นางสาวโสรยา บัวจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
นายพัฒนา ทองคา
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.10 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
ประกอบด้วย
1) นายพงษ์พัฒน์ รักษ์ด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
2) นางจุรีวรรณ สายรื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสุนทราวาส
3) นางสาวอรพินธ์ นาควงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปากสระ
4) นางดรรชนี แก้วสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนขนุน
5) นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
2. ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย
2) นางสาวปราณีต รามหนู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
3) นางสุดา นุ่นชูคัน
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
4) นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
5) นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
6) นางยินดี รามทอง
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
7) นางกนกลักษณ์ ชูแป้น เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต 1
8) นายนิพันธ์ สังข์แก้ว
พนักงานการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/9) นายชาลี สายสวาท…
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9) นายชาลี สายสวาท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
10) นางสาวจินดา คงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
11) นายพร จันทร์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปราณีต รามหนู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
รองประธานกรรมการ
3) นางสุดา นุ่นชูคัน
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
รองประธานกรรมการ
4) นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
กรรมการ
5) นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
6) นางยินดี รามทอง
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
กรรมการ
7) นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร
ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง
กรรมการ
8) นายอนันต์ เล็บบรรจง
ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
9) นางสาวไพเราะ รักนุน่
ครู โรงเรียนบ้านโตน
กรรมการ
10) นางสาวศิริพร ทองชูดา ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
กรรมการ
11) นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
กรรมการ
12) นางสาวจินดา คงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
13) นายพร จันทร์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อทราย
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปราณีต รามหนู ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
รองประธานกรรมการ
3) นางสุดา นุ่นชูคัน
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
รองประธานกรรมการ
4) นางวรรณี ศักดาณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ
กรรมการ
5) นางรัติยากร บุญช่วย
ครู โรงเรียนวัดควนแร่
กรรมการ
6) นางศิริ วงษ์บุญ
ครู โรงเรียนวัดลาใน
กรรมการ
7) นางประทุม ศรีวิพัฒน์
ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส
กรรมการ
8) นางสาวนาถยา ตาปาน ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
9) นางปรีดา มาช่วย
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
10) นางนงนุช สังข์จีน
ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
กรรมการ
11) นางสาลี เหล็มนุ้ย
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
กรรมการ
12) นางสาวจุติมา ยังสังข์
ครู โรงเรียนบ้านถ้าลา
กรรมการ
13) นางอรพินท์ แก้วถาวร
ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
กรรมการ
14) นางสาวสุราวี เวชสาร
ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
กรรมการ
15) นางถนอมศรี รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
กรรมการ
16) นางดวงแก้ว ศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
กรรมการ
17) นางอนันฑา หมื่นสิน
ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
กรรมการ
18) นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสาเภาเหนือ
กรรมการ
19) นางสาวปัณฑิตา สุกดา ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
กรรมการ
20) นางนงลักษณ์ ขวัญกลับ ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
/21) นางขจรจันทร์ ทองอุปการ…
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

นางขจรจันทร์ ทองอุปการ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
นางพัชรินทร์ คลิ้งโต
ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
กรรมการ
นางพัชนีญา ด้วงชู
ครู โรงเรียนวัดพังดาน
กรรมการ
นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร
ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง
กรรมการ
นางบุญให้ สุทธิชน
ครู โรงเรียนบ้านขันหมู่
กรรมการ
นางจาเป็น อินทร์แป้น
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
นางสาววนิดา วัฒนวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
นางมากร สว่างรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
กรรมการ
นางสุคนธ์ แสงโคตร
ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ
กรรมการ
นางจิรภา จันทพัฒน์
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
กรรมการ
นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
กรรมการ
นางสาวพิมล บุญช่วย
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
นางภัคชพัสว์ พันฤทธิ์ดา ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
กรรมการ
นางการุณา เกตุแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
กรรมการ
นางสาวสุมาลี กาฬสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
กรรมการ
นางอนัญญา เนียมชุม
ครู โรงเรียนบ้านนาวง
กรรมการ
นางสุกัญญา รักจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
กรรมการ
นางละมุล เตชนราวงศ์ ครู โรงเรียนวัดควนแร่
กรรมการ
นางสุภาพร ไกรเกตุ
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
นางสิริพร คงอิ้ว
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
กรรมการ
นางจุฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
กรรมการ
นางจารุวรรณ จันทระ
ครู โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ กรรมการ
นางสาวอนัญญา เรืองอินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
กรรมการ
นางสุพรรณี บัวเนียม
ครู โรงเรียนวัดอภยาราม
กรรมการ
นางวรรณี รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการ
นางลายอง เทอดเกียรติกุล ครู โรงเรียนชุณหะวัณ
กรรมการ
นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
กรรมการ
นางสาวผาสุก สุกตุด
ครู โรงเรียนวัดควนถบ
กรรมการ
นางสุทิศา ชัยด้วง
ครู โรงเรียนวัดเขาอ้อ
กรรมการ
นางจตุพร ฤทธิศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
กรรมการ
นางหทัยชนก ขวัญขา
ครู โรงเรียนวัดโคกแย้ม
กรรมการ
นางอรุณทิพย์ แสงศักดิ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
กรรมการ
นางยินดี รามทอง
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
กรรมการ
นายอนันต์ เล็บบรรรจง ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
นางจรรยา ชูสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
กรรมการ
นางละมัย อินเอียด
ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
กรรมการ
นางคาจิต เรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
นางอาทิตยา ชูเกื้อ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
/59) นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์…

หน้า 9
59) นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
กรรมการ
60) นางทรงดี ทองขุนดา
ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ
กรรมการ
61) นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
62) นางฐิตาภรณ์ เหลือนุ่นขาบ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล
กรรมการ
63) นางสาวศิริพร ทองชูดา ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
กรรมการ
64) นางพรรษสร อินทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินสอ
กรรมการ
65) นางสาวกัญญา ไชยศรียา ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
กรรมการ
66) นางนิตยา มาแก้ว
ครู โรงเรียนวัดเขาแดง
กรรมการ
67) นางจริญญา แสงดารา
ครู โรงเรียนบ้านเตง
กรรมการ
68) นางรัชดา อักษรทอง
ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
กรรมการ
69) นางสาวไพเราะ รักนุน่
ครู โรงเรียนบ้านโตน
กรรมการ
70) นางสาวฉลอง มาณะแก้ว ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
71) นางสมพร นวลสกุล
ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา
กรรมการ
72) นางสุนันทา เลาแก้วหนู ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
73) นางสุนิสา เกื้อรุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
กรรมการ
74) นางอุไร ไชยแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านปากสระ
กรรมการ
75) นางปรียาภรณ์ รักษาทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
กรรมการ
76) นางอัจฉราภรณ์ ธัญญะ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
77) นางวิไลวรรณ แท่นประมูล ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
78) นางสาวนิตยา ชูดา
ครู โรงเรียนบ้านขัน
กรรมการ
79) นางวารุณี ด้วงชู
ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
กรรมการ
80) นางสาวจินดา คงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
81) นายพร จันทร์ทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.4 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
ประกอบด้วย
1) นางสาวรัชนี หนูทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อทราย
2) นางสาวนภภัค ช่วยเต้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
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3. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2) นางอรพินท์ ช่วยเนียม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
3) นายสมใจ มากคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
4) นายสมปอง สงนุ้ย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
5) ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
6) นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
7) นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
8) นางพรรณเพ็ญ โสมณะ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
9) นางจารัส เชื่อมใจ
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
10) นางทิฆัมพร จันทรากุล ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายจรูญ ทับชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน
2) นางอัมพิกา อักษรสว่าง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวหมอน
3) นายสมปอง สงนุ้ย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
4) นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
5) นางเจนจีรา แก้วขาว
ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ
6) นางราตรี ทองสม
ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
7) นางบุปผา ศุภอภิชาตวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
8) นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
9) นางบุญญา พงศ์พุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
2) นางบุญญา พงศ์พุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
3) นางดอกสร้อย เกตุขาว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
4) นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
5) นางนิสรา สุทธิโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
6) นางนิวร เกลี้ยงนิล
ครู โรงเรียนวัดควนแร่
7) นางสุนิสา แก้วตุ่น
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
8) นางสมบูรณ์ หนูขาว
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
9) นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/10) นางพรรษวรรณ เสือสิงห์…
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

นางพรรษวรรณ เสือสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
นางสุภาวดี หนูชู
ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตตกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
กรรมการ
นางลาใย หลินมา
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
นางสาวสุณิสา อินทองแก้ว ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
กรรมการ
นางวรรดี ซุ่นเซ่ง
ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
กรรมการ
นางสาววันทนา ณะฉ่า
ครู โรงเรียนบ้านเตง
กรรมการ
นางอาภรณ์ พรหมยก
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
นางจิตประไพ แก้วสุข
ครู โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ กรรมการ
นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น ครู โรงเรียนวัดอภยาราม
กรรมการ
นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการ
นางวิไลวรรณ บัญถะ
ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
กรรมการ
นางสาวสารวย หนูสม
ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
กรรมการ
นางเจียมจิรา โรจนแพทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
นางสาวพยงค์ งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย
กรรมการ
นายวีรยุทธ ทองเขียว
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
กรรมการ
นายณฐิพงศ์ อินทร์อักษร ครู โรงเรียนบ้านเนินทราย
กรรมการ
นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
นายเหิม ด้วงเจ้ย
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
กรรมการ
นางอรพรรณ คงทอง
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
กรรมการ
นางอวยพร ดาช่วย
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
กรรมการ
นางสาวมนต์ธิดา นุ่นเกลี้ยง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
กรรมการ
นางนัดดาวัน ไหมสีขาว ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
กรรมการ
นายอดิสร ชูเชียร
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
นางสาวลลิดา เกื้อกากร ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
กรรมการ
นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
นางโสพิศ แสงเกิด
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
นางณัฐชยา ขุนพลช่วย ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
กรรมการ
นางจุฑาภัสณัน มณีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านขัน
กรรมการ
นายศราวุธ เทพสุภา
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ เกตุแสง ครู โรงเรียนบ้านโตน
กรรมการ
นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
กรรมการ
นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
กรรมการ
นางสาวอุทิศพร ทองปันแต ครู โรงเรียนบ้านถ้าลา
กรรมการ
นางปรีดา บุญสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง
กรรมการ
นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด
กรรมการ
นางสาวสายใจ ดาช่วย
ครู โรงเรียนวัดควนปันตาราม
กรรมการและเลขานุการ
นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดา
ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.4 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ประธานกรรมการ
2) นายสมใจ มากคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ
3) นายสมปอง สงนุ้ย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ
4) นางอรพินท์ ช่วยเนียม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
5) ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
6) นางสิริกร บุญมุสิโก
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการ
7) นางจวงจันทร์ เต็มยอด ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
8) นางทิฆัมพร จันทรากุล ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ
3.5 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายสมปอง สงนุ้ย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2) นางสิริกร บุญมุสิโก
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
3) นายภักดี แสงชาตรี
ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
กรรมการ
4) นางสุจิรา ชูดา
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
5) นางสาวไพลิน ชูรักษ์
ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการ
6) นางอาพร แสงแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
7) นางวิไล ยศกิจ
ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม
กรรมการ
8) นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย
กรรมการ
9) นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ
10) นางจุฑามาศ คงศรีทอง ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายไพฑูรย์ บุญกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอภยาราม
ประธานกรรมการ
2) นายสมใจ มากคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ
3) นายภักดี แสงชาตรี
ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
กรรมการ
4) นางสาวไพลิน ชูรักษ์
ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการ
5) นางวรรณา จุ้ยชุม
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
6) นางสุดา หนูมาก
ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
กรรมการ
7) นางนันทวดี เชาวพันธ์
ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
กรรมการ
8) นางสุกัญญา รักจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
กรรมการ
9) นางสุจิรา ชูดา
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
10) นางบุปผา แสงขาว
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
กรรมการ
11) นางสุภาพ เทพสง
ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง
กรรมการ
12) นางอาพร แสงแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
13) นายสุวิทย์ ศรีรักษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
14) นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
กรรมการ
15) นายสมเสียร สังแก้ว
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) กรรมการ
/16) นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์…
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

นางสืบสาย กิตติพิพัฒน์
นายคล่อง สินดา
นางวิไล ยศกิจ
นางจุฑารัตน์ สุวรรณโณ
นางอรุณแจ่มสุข ชนะชัย
นางรัตนะพิณ เทพหนู
นางจุฑามาศ คงศรีทอง
นางสาวเรวดี แย้มแสง
นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์
นางประทุม ศรีวิพัฒน์
นางสาวพรพิมล หนูเอียด
นางนงเยาว์ พรมชาติ
นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์
นางเพ็ญศรี สงด้วง
นายอนันต์ พูลเกื้อ
นางสุดา ไชยสง
นายอภัยรัตน์ เพชรรักษ์
นายบุญสอด ทองแดง
นางสาวสาราญ ทองมาก
นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี
นางจิราภร อธิขจรฤทธิ์
นายนันทกร รักษ์จารูญ
นายสาธิต สุขทอง
นางกาญจนา เรืองช่วย
นายนิติพัฒน์ หันสังข์
นางสิริกร บุญมุสิโก
นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดพังดาน
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านเตง
กรรมการ
ครูผู้ทรงคุณค่า สพฐ.โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการ
ครูผู้ทรงคุณค่า สพฐ.โรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการ
นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง กรรมการ
นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.พัทลุง กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรม จ.พัทลุง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายกพุทธสมาคม นครศรีธรรมราช
กรรมการ
นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.นครศรีฯ กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.7 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ประธานกรรมการ
2) นายสมใจ มากคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ
3) นายสมปอง สงนุ้ย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ
4) นางอรพินท์ ช่วยเนียม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
5) ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
6) นางสิริกร บุญมุสิโก
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการ
7) นางจวงจันทร์ เต็มยอด ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
8) นางทิฆัมพร จันทรากุล ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ
/3.8 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน…
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3.8 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายสมใจ มากคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2) นางนฤมล ดิษฐาน
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
รองประธานกรรมการ
3) นางธัญญ์ชยา ชูแสง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
4) นางสุมลฑา จานงค์
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
5) นางสาวสิริพร จาปา
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
6) นางเนตรนิดา อภิรักษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
7) นางอมรา ประสานพจน์ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
กรรมการ
8) นางถนอมเพ็ญ ชูบัว
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสุนันทา เธียรสุรารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.9 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ
2) นางณภัทรพร ท่วมเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวสุดใจ จันทร์คง ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
กรรมการ
4) นางสาวศศิมณ ดาช่วย
ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
กรรมการ
5) นางลัดดาวรรณ คงแก้ว ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
6) นางสาววรรณเพ็ญ แก้วปนทอง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
7) นางสมเจต รัตนนรา
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
กรรมการ
8) นายลิขิตร์ นิลสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
9) นางวิลาวัลย์ ทองขุนดา ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
กรรมการ
10) นางสาวยุพเรศ อังกุราภินันท์ ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
กรรมการ
11) นางพรทิพย์ หลีวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
กรรมการ
12) นางเตือนใจ ศรีกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
กรรมการ
13) ชาวต่างชาติ (Native Speaker)
กรรมการ
14) ชาวต่างชาติ (Native Speaker)
กรรมการ
15) ชาวต่างชาติ (Native Speaker)
กรรมการ
16) นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
17) นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.10 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ประกอบด้วย
1) นางสาวโสรยา บุญจันทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2) นางสาวปุญชรัศมิ์ หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
3) นางสาวกนกรัตน์ ประเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง/วัดเขาแดง
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4. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
2) นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
3) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
4) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
5) นายโสภณ คชภักดี
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
6) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
7) นางสมจิตร สลักศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
8) นายสมคิด ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
4.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
2) นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
3) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
4) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
5) นายโสภณ คชภักดี
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
6) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
7) นางสมจิตร สลักศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
8) นายสมคิด ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
4.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
2) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
3) นางชูศรี ดานาคแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
4) นางวรรณี นวนเรือง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
3) นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง ครู โรงเรียนวัดควนแร่
4) นางสาวฐิตชามาศ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง
5) นายอนุสรณ์ เพชรศรีเปีย ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
6) นางจรวย อินมณเทียร
ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
7) นางสุภาวดี ด้วงแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
8) นางสาวปราณี แย้มรัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
9) นางเสาวนีย์ ชัยฤกษ์
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
10) นายอาคม เส้งเอียด
ครู โรงเรียนบ้านบ่วงช้าง
11) นางจุรีย์ โอทอง
ครู โรงเรียนวัดกลาง
12) นางสาวรัตนา ยิ้มด้วง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
13) นายตระกูล มากแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
14) นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/15) นางสารวย ชูช่วย…

หน้า 16
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

นางสารวย ชูช่วย
ครู โรงเรียนวัดควนถบ
นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
นางสาวกัลยาณี หนูดา ครู โรงเรียนวัดใสประดู่
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีวุ่น ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด
นางอาลัย เพ็งพิต
ครู โรงเรียนบ้านขัน
นางสาวสุดารัตน์ วรรณโก ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
นางสาวสมสิน บัวขวัญ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล
นางสาวจิราวดี ยูงทอง
ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
นางสาวสุรกาญจน์ โปฏกรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
นางสาวเบญจวรรณ พรหมมาก ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
นางสาวกมลนิตย์ เมืองสง ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
นางประไพ เตละกุล
ครู โรงเรียนชุณหะวัณ
นางพิมฤดี โอนิกะ
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
นางสาวจารุณี จันทร์ดา ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
นางจิราพร เวทยาวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโหละเร็ด
นางจินดา นิ่มดา
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
นางนุศรา สงยัง
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
นางอัณศยา รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา
นายศราวุธ เทพสุภา
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
นางสาวกนกอร สินน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
นางสาวพิชยา พานิชกุล ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย
นางสุภาลักษณ์ คงเรือง ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
นางรัตนาภรณ์ ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
นางนงลักษณ์ สุขเกื้อ
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
นางกันยา สินน้อย
ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สพฐ.)
5.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการ
2) นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
กรรมการ
4) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
กรรมการ
5) นายโสภณ คชภักดี
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
6) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7) นางสมจิตร สลักศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8) นายสมคิด ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
2) นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
3) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
4) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
5) นายโสภณ คชภักดี
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
6) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
7) นางสมจิตร สลักศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
8) นายสมคิด ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
5.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2) นายเมธี นพนิช
ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้า
3) นายอาคม เส้งเอียด
ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
4) นายภูเบศวร์ หนูแก้ว
ครู โรงเรียนพัทลุง
5) นายภานุวัฒน์ ปะรา
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
6) นางนันทิยา ภักดี
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
7) นางจิราพร เวทยาวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
8) นางสาวสิริลักษณ์ พันธ์พงค์ ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
9) นางสาวยุววรรณ ช่วยจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
10) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
11) นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง ครู โรงเรียนวัดควนแร่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. ศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
6.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการ
2) นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
กรรมการ
4) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
กรรมการ
5) นายโสภณ คชภักดี
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
6) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7) นางสมจิตร สลักศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8) นายสมคิด ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา แดงมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการ
2) นายพิชัย บุษรารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3) นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้า
กรรมการ
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4) นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม
กรรมการ
5) นายโสภณ คชภักดี
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
6) นางสมจิตต์ ตีบกลาง
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7) นางสมจิตร สลักศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8) นายสมคิด ขุนทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายจินดา แสงขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2) นายเมธี นพนิช
ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้า
รองประธานกรรมการ
3) นายตระกูล มากแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
กรรมการ
4) นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
กรรมการ
5) นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง ครู โรงเรียนวัดควนแร่
กรรมการ
6) นางทองคา สวัสดีดวง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
7) นางสาวปราณี แย้มรัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
กรรมการ
8) นางสาวจิราวดี ยูงทอง
ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
กรรมการ
9) นางสาวกนกอร สินน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
กรรมการ
10) นายสมพงศ์ แก้วนาม
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
กรรมการ
11) นางสาวรัตนา ยิ้มด้วง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
กรรมการ
12) นางสาวกัลยาณี หนูดา ครู โรงเรียนวัดใสประดู่
กรรมการ
13) นางนุศรา สงยัง
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
14) นางสาวจารุณี จันทร์ดา ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
กรรมการ
15) นายอาคม เส้งเอียด
ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
กรรมการและเลขานุการ
6.4 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม และศูนย์การแข่งขันโรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง
อบจ.พัทลุง ประกอบด้วย
1) นางสาววราลักษณ์ ไชยจันทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
2) นางวรวรรณ ปานแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
7. ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นางพรศรี หนูสง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษา
2) นายสมนึก อ่อนคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง
ประธานกรรมการ
3) นายปกครอง รัตนชุม
ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ
กรรมการ
4) นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ
ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ
กรรมการ
5) นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
กรรมการ
6) นางส่องศรี ฤทธิรัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
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7.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายสมนึก อ่อนคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง
2) นางสาววันทนี พลเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตานาน
3) นางนิลวรรณ มากแก้ว
ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
4) นางนงนุช สังข์จีน
ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
5) นางพรทิพา ชูช่วย
ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
6) นางเรวดี สงย้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตานาน
7) นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช ครู โรงเรียนวัดท่าสาเภาเหนือ
8) นางสุมลฑา ชูช่วย
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดควนแพรกหา
9) นางอาภรณ์ สุขอ่อน
ครู โรงเรียนวัดเขาแดง
10) นางสุกัญญา เกื้อสุข
ครู โรงเรียนบ้านขัน
11) นางสุจิตรา คงเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านขัน
12) นางวรรณี อ่อนคง
ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
13) นางสาววันดี สมพงค์
ครู โรงเรียนบ้านขัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายสมนึก อ่อนคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง
ประธานกรรมการ
2) นายมนตรี บุญทรงธรรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโตน
รองประธานกรรมการ
3) นางจรวย พงศ์ประยูร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาทอง
รองประธานกรรมการ
4) นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานข่อย
รองประธานกรรมการ
5) นายตฤณ สุวรรณคีรี
อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการ
6) นางละมัย อินเอียด
ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
กรรมการ
7) นางธัญญ์ชยา ชูแสง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
8) นางลาไย หลินมา
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
9) นายแนม แจ้งจุล
ครู โรงเรียนบ้านเตง
กรรมการ
10) นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ
ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ
กรรมการ
11) นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
กรรมการ
12) นายภักดี บุญกิจ
ครู โรงเรียนบ้านต้นประดู่ (กงหรา)
กรรมการ
13) นายวิวัตร ชูอุบล
เจ้าหน้าที่สันทนาการเทศบาลตาบลอ่างทอง กรรมการ
14) นางภัทราณี จันทร์เกื้อ
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ
15) นางสาวสุดารัตน์ วรรณโก ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7.4 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
- นางนิรมล ด้วงมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโหละหนุน
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8. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดอัมพวนาราม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายมณี จันทร์เกื้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม ประธานกรรมการ
2) นายจาลอง รามจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3) นายวินัย หนูรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน
รองประธานกรรมการ
4) นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกลาง
รองประธานกรรมการ
5) นายทวี นามวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนถบ
รองประธานกรรมการ
6) นายสุวิทย์ ไชยชานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7) นายสมพร ขุนรักษ์
พนักงานบริการ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการ
8) นางอารี หนูแป้นน้อย
ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
กรรมการ
9) นางปรัชญา ทองดี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสุนันทา พรหมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) นางพรทิพย์ หลีวิจิตร
ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายชะเวง ตั้งไล่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส
ประธานกรรมการ
2) นายวินัย หนูรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน
รองประธานกรรมการ
3) นายปองคุณ สังขมณีวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง รองประธานกรรมการ
4) นายมนูญ ดาชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาใน
กรรมการ
5) นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกชะงาย
กรรมการ
6) นางจิตรลดา ทองคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาท่อม
กรรมการ
7) นางกัลยา อินปาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
กรรมการ
8) นายภูวไนย รักจารูญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนกุฎ
กรรมการ
9) นางสุนันทา พรหมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง
กรรมการ
10) นางชลา ฉีดอิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
กรรมการ
11) นางสาวเพียงใจ จันทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
กรรมการ
12) นางพรทิพย์ หลีวิจิตร
ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการ
13) นางคนึงจิต นวลปาน
ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
กรรมการ
14) นางธัญวรัตม์ นิลทะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
กรรมการ
15) นางสุชาวดี แดงไชยศรี ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
กรรมการ
16) นางสาววลัยลักษณ์ พวงแก้ว ครู โรงเรียนเรวดีพัทลุง
กรรมการ
17) นายเจษฎา ขุนสังข์
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
กรรมการ
18) นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี
ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
19) นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
กรรมการ
20) นายสมนึก พุทธศรี
ครู โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
กรรมการ
21) นางปรัชญา ทองดี
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
22) นางปริศนา นิ่มคร
ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/8.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)…

หน้า 21
8.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ประกอบด้วย
1) นายระพิน ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียร
2) นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
3) นางศิวพร รัตนพิพฒ
ั น์
ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
4) นายวิมล เกลี้ยงเกลา
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
5) นายทวี หลีวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
6) นางวรวีย์ แสงสว่าง
ครู โรงเรียนวัดป่าตอ
7) นายชื่นใจ นวลยัง
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
8) นายโกสินทร์ นวลแก้ว
ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ
9) นายเกริกศักดิ์ ด้วงเกตุ
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
10) นางสาวอิงอร ไชยเพ็ชร ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
11) นายประภากร เจริญมาศ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
12) นางกัญจน์รัตน์ มากชู
ครู โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์
13) นางยุภา สุขแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
14) นางเกศริน ใจซื่อดี
ครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว พัทลุง
15) นายเจษฎา ขุนสังข์
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
16) นางสุนันทา พรหมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง
17) นางสุชาดา บรรจงดวง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
18) นายเอกณรินทร์ ศรีภักดี ครู โรงเรียนวัดประดู่ทอง
19) นายโกวิทย์ ยอดราช
ครู โรงเรียนบ้านใสอ้อย
20) นางวันดี อินทร์เปีย
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
21) นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
22) นางสาวปริยานุช ทองหนูเอียด ครู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
23) นางปริยากร รามณีย์
ครู โรงเรียนวัดใสประดู่
24) นายฐานุพร เทพหนู
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
25) นายสมมาตร ทองชูดา
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
26) นางสมจิต มานันตพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
8.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปะ (ดนตรี) ประกอบด้วย
1) นายวสันต์ ศรีนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) นายชะเวง ตั้งไล่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
3) นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภ
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
4) นายจิระศักดิ์ เชื้อแดง
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
5) นางจันทรัศม์ พงศ์นาคะสิริ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
6) นางอัจฉรา หิรัญสาย
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
7) นายลิขิตร์ นิลสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
8) นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
9) นายประจักษ์ มรกตคันโธ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
10) นางสาวกัญญา หนูจีนเส้ง ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
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11) นางชื่นจิต สมานุภาวิน
12) นายวสันต์ วัฒนสุนทร
13) นายลิ่ม แก้วเรือง

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
ครู โรงเรียนวัดควนแร่
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต

8.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปะ (ดนตรี-ขับร้อง) ประกอบด้วย
1) นายวัฒนโชติ คงเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) นายปองคุณ สังขมณีวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
3) นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ
4) นายธารง ทองขุนดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานแซะ
5) นางสมจิตร ทองจินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
6) นางสาวจิตรลดา ทองคา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว
7) นายระพิน ชูทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียร
8) นางณัฐชยา ขุนพลช่วย ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
9) นางฑิฆรรมพร ขาตรี
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
10) นางบุญให้ สุทธิชน
ครู โรงเรียนบ้านขันหมู่
11) นางวิลาวัลย์ สุขเกษม
ครู โรงเรียนบ้านขัน
12) นางจุฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
13) นางจริยา กรดเต็ม
ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ
14) นายลิขิตร์ นิลสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
15) นางสินีนาท เหล่ากอ
ครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง
16) นายปรีชา ปานนุ่ม
ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
17) นางสาวเพียงใจ จันทร์รักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
18) นายประภากร เจริญมาศ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
19) นางสายพิณ จาปาทอง ครู โรงเรียนวัดอภยาราม
20) นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
21) นางสาวฐิตาพร เต็มยอด ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย
22) นายโกสินทร์ นวลแก้ว
ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ
23) นายปกพงศ์ จันทร์สว่าง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
24) นายศรายุทธ์ วุ่นขุน
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
25) นายทรงพล แก้วสุข
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
26) นายสุเชิต ปานสง
ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
27) นางอรวรรณ ผอมดา
ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
8.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปะ (นาฏศิลป์) ประกอบด้วย
1) นางโสภา ชายเกตุ
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
2) นางสาวนิลยา สัตตบงกช ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
3) นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
4) นางวิมลมาศ จันทร์ชู
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
5) นางจินดา จันทร์สุวรรณ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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6) นางสวรส ศุกลกาญจน์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุง
7) นายรังสรรค์ ไวยพันธ์
ครู วิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุง
8) นางภัทราณี จันทร์เกื้อ
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
9) นางสุวิศา พิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
10) นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี
ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
11) นางระเบียบ ตั้งไล่
ครู โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง
12) นางธัญวรัตม์ นิลทะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
13) นางเอมอร หนูแหลม
ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
14) นางกนกวรรณ ขาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด
15) นางสุชาวดี แดงไชยศรี ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
16) นางเย็นจิตร เพชรกาฬ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
17) นางจันจิรา เกตุชู
ครู โรงเรียนวัดกลาง
18) นางมลทิพย์ คาหวาน
ครู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา
8.7 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดอัมพวนาราม
ประกอบด้วย
1) นางสาวกรองกานต์ จันทรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
2) นางธนวรรณ สุขเพ็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปรางหมู่/บ้านแหลมยาง
9. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายฉัตรชัย จันทรเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านระหว่างควน ประธานศูนย์การแข่งขัน
2) นางสมจิตร ทองจินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี รองประธานกรรมการ
3) นายชาติไทย ชูเชิด
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
รองประธานกรรมการ
4) นายชนพล ชูช่วย
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
กรรมการ
5) นางจวน จูห้อง
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
กรรมการ
6) นางประดับ เดชฤกษ์ปาน ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
กรรมการ
7) นายสากล คงแข็ง
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
กรรมการ
8) นางจรีรัตน์ พุฒขาว
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
กรรมการ
9) นางศุภพจนี พันธุรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
กรรมการ
10) นางสาวจิราภรณ์ สงทิพย์ ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
11) นายสมคิด ทองขาวเผือก นักการภารโรง
กรรมการ
12) นางสาวญาณิฐามิ์ ทองขุนดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
13) นางนิตยา โศภิษฐิกุล
ครูจ้างสอน
กรรมการ
14) นางสาววริฎฐา อนุมณี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
15) นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการเลขานุการ
16) นางจันทรา ทิพย์สง
นักวิชาการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
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9.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ
2) นายธารง ทองขุนดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานแซะ
3) นายวิน ผอมนุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล
4) นายวิจารณ์ อนุมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโงกน้า
5) นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา
6) นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย
7) นายทรงกรม คงจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง
8) นายรัญช์วภพ ในเรือน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง
9) นายชาติไทย ชูเชิด
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
10) นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
11) นายสากล คงแข็ง
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ประกอบด้วย
1) นายวิจารณ์ อนุมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโงกน้า
2) นางกัลยา อินปาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
3) นางชลียา มรกตคันโธ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4) นางสมพร นวลสกุล
ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา
5) นางบุญให้ สุทธิชน
ครู โรงเรียนบ้านขันหมู่
6) นางจาเนียร ศรีเพชร
ครู โรงเรียนทุ่งขึงหนัง
7) นางเจษฏาพร คงชู
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
8) นางจรีวรรณ หนูขาว
ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
9) นายศรายุทธ ด้วงทอง
ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
10) นายทวีศักดิ์ ชูช่วย
ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านควนดินแดง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย
1) นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา ประธานกรรมการ
2) นางเสาวนีย์ ไชยฤกษ์
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
กรรมการ
3) นางสาวโสพิศ มูสิกรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
กรรมการ
4) นางสุภา จันบัว
ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด
กรรมการ
5) นางลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินสภานักเรียน ประกอบด้วย
1) นายจินดา แสงขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2) นายนิพัฒน์ บุญพรานชู ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3) นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการ
4) นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ
กรรมการ
5) นางนรีรัตน์ ศรีราม
นักวิชาการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา...
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คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอัจฉรา ชูเชื้อ
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
3) นางสาวรัตนา ยิ้มด้วง
ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
กรรมการ
4) นางยุพิน บุญทรงธรรม ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
กรรมการ
5) นางจันทรา ทิพย์สง
นักวิชาการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย
1) นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนเกษตรนิคม
ประธานกรรมการ
2) นางสุพัฒน์ ทองเกต
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสาเภาเหนือ รองประธานกรรมการ
3) นายจารัส จินณรัตน์
ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
รองประธานกรรมการ
4) นายสมมาตร ณ พิจิตร ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
5) นายคานับ ชูกลิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6) นางสมจิตร ทองจินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ
7) นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว นักวิชาการอิสระ
กรรมการ
8) นายสมชาย โอนิกะ
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
กรรมการ
9) นายบุญทิน ศรีน้อย
ครู วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
กรรมการ
10) นางสาวนันทิพิทย์ รองเดช ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
กรรมการ
11) นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ
ครู โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ
กรรมการ
12) นายสวัสดิ์ มาเอียด
ครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว พัทลุง
กรรมการ
13) นายโสภณ อินทร์ภักดี
ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
กรรมการ
14) นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด
กรรมการและเลขานุการ
15) นายณฐิพงศ์ อินทร์อักษร ครู โรงเรียนบ้านเนินทราย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16) นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านขัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9.4 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน
ประกอบด้วย
1) นางเยาวลักษณ์ วงศ์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหรังแคบ/บ้านควนดินแดง
2) นางกุสุมา ขาวรมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านขันหมู่/วัดพังดาน
3) นางสาวรัตนา อินแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดลานแซะ
4) นางสมสุข บุญถาวร
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านระหว่างควน

/10. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)...

หน้า 26
10. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
10.1 คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์ รอดดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก
ประธานกรรมการ
2) นายวิสัน สุคะมะโน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพัทลุง
รองประธานกรรมการ
3) นายจรูญ ทับชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน
กรรมการ
4) นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปรางหมู่
กรรมการ
5) นายวิทยา ใหม่วุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย กรรมการ
6) นายทวี บุญปล้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากประ
กรรมการ
7) นายวิโชติ วิเวกอรุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสาเภาใต้
กรรมการ
8) นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
กรรมการ
9) นางจริยา คงสม
ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
กรรมการ
10) นางสาวพชรมน นภากุล ครู โรงเรียนบ้านควนกุฎ
กรรมการ
11) นางสุนิสา แก้วตุ่น
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
กรรมการ
12) นางสาวศิรินภา ทองแดง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการ
13) นางอัปสรศรี รองเดช
พนักงานธุรการโรงเรียนวัดวิหารเบิก
กรรมการและเลขานุการ
14) นางภาวินี ชูชา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นางบุญรินทร์ เพชรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.2 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายประสิทธิ์ รอดดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก
ประธานกรรมการ
2) นายปรีชา หนูอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพเด็ด
รองประธานกรรมการ
3) นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย
กรรมการ
4) นางศรีบุญญา ย่องบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง
กรรมการ
6) นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
กรรมการและเลขานุการ
7) นางภาวินี ชูชา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8) นางบุญรินทร์ เพชรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.3 คณะกรรมการคัดกรอง กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ประกอบด้วย
1) นางสมจิต ทองเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง
ประธานกรรมการ
2) นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
รองประธานกรรมการ
3) นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
กรรมการ
4) นางอัจฉราพร ชูเชื้อ
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
5) นางศิริพร เพ็งครุฑ
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพัทลุง
กรรมการ
6) นางสมศรี รัตนา
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพัทลุง
กรรมการ
7) นายจรัสพงศ์ บุตรทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาวง
กรรมการ
8) นางสาวศศิวิมล ชมพูทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านขัน
กรรมการ
/9) นางสาวธาราทิพย์ ศรีโยธา…
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9) นางสาวธาราทิพย์ ศรีโยธา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการ
10) นางสาวศรีรัตน์ บัวบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ กรรมการ
11) นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านโตน
กรรมการ
12) นางสาวโชติรส ช่วยมั่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการ
13) นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการและเลขานุการ
14) นางอัมรา บัวศรี
พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
1) นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย
ประธานกรรมการ
2) นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
รองประธานกรรมการ
3) นางถนอม ไทยยา
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
กรรมการ
4) นางสาวพชรมน นภากุล ครู โรงเรียนบ้านควนกุฎ
กรรมการ
5) นางวรนันทน์ นาถมทอง ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
กรรมการ
6) นางวรรณี รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการ
7) นางสาวสุภาพร ปานเพ็ง ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการและเลขานุการ
10.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วย
1) นายกิตติ สงสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนประชารัฐบารุง 2 ประธานกรรมการ
2) นางนันทาวดี เชาวพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
รองประธานกรรมการ
3) นายสุวิทย์ ศรีรักษา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
กรรมการ
4) นางสาวญาณิศา สุวรรณลิขิต ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
5) นายอัศเดช ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทะเลน้อย
กรรมการ
6) นางสาวจาเนียร ชูช่วย
ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ
กรรมการ
7) นายนพกร รักษ์จารูญ
อาสาสมัครวัฒนธรรม
กรรมการ
8) นางทิวาวรรณ ศรีรักษา ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการและเลขานุการ
10.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม – กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
1) นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง
ประธานกรรมการ
2) นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
รองประธานกรรมการ
3) นางนิตยา ฤทธิ์เหมือน
ครู โรงเรียนวัดนาท่อม
กรรมการ
4) นายอภัยรัตน์ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเตง
กรรมการ
5) นายกฤตัชญ์ แก้วสม
ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
กรรมการ
6) นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
กรรมการ
7) นางกนกวรรณ แก้วพรหมทอง ครู โรงเรียนวัดลาใน
กรรมการ
8) นางประพิศ นิมิสวิน
ครู โรงเรียนบ้านโตน
กรรมการ
9) นายเสน่ห์ ฉีดอิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
กรรมการ
10) นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสาเภาเหนือ
กรรมการ
11) นางกัลญา ทองชูดา
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
กรรมการ
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

นางอมรา ประสานพจน์ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
นายรฐพล สุวรรณมณี
ครู โรงเรียนวัดโคกศักดิ์
นางสาวอุบล หนูเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
นางสาวลดาวัลย์ ทวีคณะโชติ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
นางชลิกรรดา จงหวัง
ครู โรงเรียนบ้านขัน
นางสาวกมลนิตย์ เมืองสง ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
นางสุนิสา กิจเวช
ครู โรงเรียนวัดปากสระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10.7 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เรียนรวม – กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย
1) นายสุริยา ชาญทะเล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์
ประธานกรรมการ
2) นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
รองประธานกรรมการ
3) นางณัฐชยา ขุนพลช่วย ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
กรรมการ
4) นางจิตติมา พรหมรุ่ง
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
กรรมการ
5) นางอัจฉรา หิรัญสาย
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
กรรมการ
6) นางวิลาวัลย์ สุขเกษม
ครู โรงเรียนบ้านขัน
กรรมการ
7) นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี
ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
กรรมการ
8) นางอนงค์ศรี เรืองดา
ครู โรงเรียนบ้านโตน
กรรมการ
9) นางสุภาลักษณ์ คงเรือง ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
กรรมการ
10) นางเพ็ญภร ขายา
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
กรรมการ
11) นางจินดา เทวยุรังค์
ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด
กรรมการ
12) นางสาววันวิสา หนูดา
ครู โรงเรียนประชารัฐบารุง 2
กรรมการ
13) นางวรวีย์ แสงสว่าง
ครู โรงเรียนวัดป่าตอ
กรรมการ
14) นายกิตติรัตน์ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านเตง
กรรมการ
15) นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก
กรรมการและเลขานุการ
10.8 คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก
(กาญจนานุกูล) ประกอบด้วย
1) นางสาวฐิติมา วารี
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านสวน/วัดโพเด็ด
2) นางสาวสมใจ จรจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านมะกอกใต้/วัดสุวรรณวิหารน้อย
3) นางชัญญาทิปต์ พงศ์จันทรเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดแจ้ง/วัดปากสระ
5. คณะกรรมการพิจารณาคาอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบด้วย
5.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ประธานกรรมการ
5.2 นายชานาญ รามแก้ว
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
5.3 นายนคร เทพหนู
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
รองประธานกรรมการ
5.4 นายอานวย รักพวก
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
5.5 นายประกอบ ทองดา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
5.6 นางพยอม จันทร์ชู
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
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5.7 นางภาวินี ชูขา
5.8 นายธีรพล สยามพันธ์
5.9 นางปรัชญา ทองดี

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย
6.1 นายประกอบ ทองดา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
6.2 นายธีรพล สยามพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พัทลุง เขต 1 รองประธานกรรมการ
6.3 นางการิตา เต็มราม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
6.4 นางจิราพรรณ ทองขุนดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
6.5 นางวิบูรศรี บารุงดี
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
6.6 นางกนกลักษณ์ ชูแป้น
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
6.7 นายครรชิต เขียวดา
พนักงานพิมพ์ดีด
กรรมการ
6.8 นางพยอม จันทร์ชู
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
1. กาหนดนโยบาย แนวทาง ให้คาปรึกษา แนะนาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
2. สนับสนุนทรัพยากร บุคลากรเพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพ
3. อานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน มีหน้าที่
1. จัดเตรีย มสถานที่ เวที การประกวดแข่ ง ขัน กองอานวยการ สถานที่รับ รายงานตัว จัดท าแผนผั ง
สถานที่แข่งขัน ตลอดจนตกแต่งสถานที่หรือมุมสาหรับถ่ายภาพมอบเกียรติบัตร
2. จัดที่นั่งสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียน คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมงาน
3. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จัดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายในวันแข่งขัน
4. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและ
ผู้เข้าร่วมงานที่ป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ ประสานติดต่อ สถานพยาบาล โรงพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
5. จัดระบบจราจรภายในสถานที่จัดการแข่งขัน เช่น จัดเตรียมสถานที่จอดรถ จัดระบบการจราจรการ
เดินรถ อานวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาร่วมกิจกรรม
6. ดาเนินการประสานงานเรื่องงบประมาณ ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย จัดทารายละเอียดการเบิกจ่าย
จัดทาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในศูนย์การแข่งขัน ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เช่น บัญชี
ลงเวลาของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานทางการเงิน
7. จัด ทาตารางการแข่ ง ขัน พิม พ์เ อกสารการแข่ ง ขัน เช่ น แบบรายงานตั ว แบบกรอกคะแนนฯ
หลักเกณฑ์การตัดสิน แบบบันทึกคะแนนของคณะกรรมการ และพิมพ์บัตรประจาตัวคณะกรรมการ บรรจุซอง
มอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
8. จัดระบบสาธารณูปโภค เช่น จัดบริการ น้าดื่ม ห้องน้า ห้องส้วม ที่เก็บขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า แสง
เสียง อย่างเพียงพอ
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9. จัดบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้าดื่ม แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
10. อานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน มีหน้าที่
1. วางแผนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์
การแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
2. จัดประชุมชี้แจง ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และอานวยความสะดวกแก่กรรมการตัดสินและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานการแข่งขันกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ศูนย์การแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขันรายกิจกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศูนย์แข่งขันกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ให้ประธานกรรมการดาเนินการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการและสามารถแต่ง ตั้ง กรรมการใหม่
ทดแทนกรรมการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
5. รับลงทะเบียนการแข่งขัน และรายงานตัวนักเรียน ครู และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ในการกรอก
คะแนนของคณะกรรมการตัดสิน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และแจ้งคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขันในโปรแกรม รวบรวมหลักฐานการให้ คะแนนของคณะกรรมการตัดสิ นและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
7. พิมพ์คะแนนจากโปรแกรมรายงานผลการแข่ง ขัน ให้ คณะกรรมการฝ่ ายตรวจทาน ตรวจทาน
ความถูกต้องก่อนประกาศผลในโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันในระบบออนไลน์ต่อไป
8. ส่งแบบสรุปผลให้ศูนย์การแข่งขัน รวบรวมเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี ต่อไป และส่งประกาศผลการแข่งในโปรแกรมรายงาน
ผลการแข่งขันในระบบออนไลน์ของศูนย์การแข่งขันเข้ามาในระบบของเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน
สรุปกิจกรรมที่ได้ลาดับที่ 1 ส่งต่อไปยังระดับภาคต่อไป
9. สาหรับคณะกรรมการคัดกรอง (นักเรียนเรียนร่วม) ให้มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขัน และหรือทาหน้าที่ตัดสินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสิน มีหน้าที่
1. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2. ดาเนินการตัดสินผลการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. บันทึกผลคะแนนการตัดสิน มอบให้ฝ่ายดาเนินการจัดการแข่งขันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ประกาศผลในโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันในระบบออนไลน์ต่อไป
คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน มีหน้าที่
๑. ลงทะเบียนรายชื่อกรรมการ ตารางการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน ในโปรแกรมลงทะเบียนและรายงาน
ผลการประกวดแข่งขัน
๒. พิมพ์บัตรประจาตัวกรรมการ พิมพ์เอกสารการแข่งขัน เช่น แบบรายงานตัว แบบกรอกคะแนน ฯ
มอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓. กรอกคะแนนในโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
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๔. พิ ม พ์ค ะแนนจากโปรแกรมรายงานผลการแข่ง ขั น ให้ค ณะกรรมการฝ่า ยตรวจทาน ตรวจทาน
ความถูกต้องก่อนประกาศผลในโปรแกรม
๕. พิมพ์เกียรติบัตรมอบให้กรรมการ
คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่
๑. สรุปผลการแข่งขันรายกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. รายงานข้อมูลกิจกรรมที่ได้ลาดับที่ 1 มอบหมายให้ศูนย์ ICT ของเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งต่อ
ข้อมูลผลการแข่งขันให้จังหวัดเจ้าภาพในระดับภาคทางระบบออนไลน์
3. ออกแบบสอบถามตามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
4. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการจัดการประกวดแข่ง ขัน เสนอต่อคณะผู้บริหารระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
คณะกรรมการพิจารณาคาอุทธรณ์และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่
1. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันทุกกิจกรรมให้ชัดเจน
2. พิจารณาผลการตัดสินการแข่งขันของคณะกรรมการตัดสินของศูนย์แข่งขัน วินิ จฉัยผล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. คาวินิจฉัยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บันทึกผลคาวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันรายกิจกรรมเสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามและแจ้งผล
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

