คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 148 / 255๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 (กำรศึกษำพิเศษ)
-------------------------------------------------------ตำมที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดกำรจัดงำนศิล ปหั ตถกรรมนักเรียน
ระดั บ ชำติ ครั้ ง ที่ 65 ปี กำรศึ ก ษำ 2558 (กำรศึ ก ษำพิ เ ศษ) ขึ้ น ระหว่ ำ งวั น ที่ 29-31 มกรำคม 2559
ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนพิกำรและนักเรียนพิกำรเรียนร่วม
เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภำพ สมรรถนะ และสุนทรียภำพ จำกผลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่กำรจั ดนิทรรศกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและเวที
กำรแสดง นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กำรแข่ ง ขั น ทั ก ษะทำงวิ ช ำกำรของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นเฉพำะควำมพิ ก ำร
โรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม ณ โรงเรี ย นสุ พ รรณบุ รี ปั ญ ญำนุ กู ล จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เ ศษ
เขตกำรศึกษำ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558
(กำรศึกษำพิเศษ) ในส่วนควำมรับผิดชอบของสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บรรลุ ตำมวัตถุป ระสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสิ นกำรแข่งขันงำนศิล ปหั ตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 (กำรศึกษำพิเศษ) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตั ดสิน แต่ ละกิจ กรรมของ โรงเรียนเฉพาะความพิการ (โรงเรี ยนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี)
๑.คณะกรรมการกลาง
๑.นำยไพฑูรย์ ศรีทอง
๒.นำงศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
๓.นำยจรุงเวทย์ ชูสกุล
๔.นำยประมวล พลอยกมลชุณห์
๕.นำยประจวบ ลังกำวงศ์
๖.นำงสุนันท์ จำรุพันธ์
๗.นำยสมควร คงแสง
๘.นำยอำนำจ ชนชนะชัย
๙.นำยสุจินต์ สว่ำงศรี
๑๐.นำยนะรงษ์ ชำวเพ็ชร
๑๑.นำยอุทัย เพชรอยู่

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ
รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ
กรรมกำร
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสงขลำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล
กรรมกำร
/๑๒.นำยชนะ ...

๒

๑๒.นำยชนะ โนนทนวงษ์
๑๓.นำยเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
๑๔.นำงเงำแข เดือดขุนทด
๑๕.นำยเรืองเวช ผำสุข
๑๖.นำยกมล ดำระสุวรรณ์
17.นำงพวงทอง ศรีวิลัย
18.นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์
19.นำยนุกูล ศรีขลำ
๒๐.นำยสมพงษ์ อุ่นใจ
๒๑.นำยสมศักดิ์ รัตนบุรี
๒๒.นำยชำญณรงค์ รัตนำ
๒๓.นำยสำเริง กิปัญญำ
๒๔.นำยประเวศ ทั่งจันทร์แดง
๒๕.นำงยุพิน คำปัน
๒๖.นำยวิจิตร พิมพกรรณ
๒๗.นำยอรุณ ชุมทอง
๒๘.นำงสำววัลภำ ประสำนสิน
๒๙.นำงสำวปนัดดำ วงศ์จันตำ
๓๐.นำงสำวอนงค์ เนตรทิพย์
๓๑.นำยพูนศักดิ์ ตุละวิภำค
๓๒.นำยเรือง สุพร
๓๓.นำงสุพรรณำ แก้วเพิ่มพูน
๓๔.นำงสำวสุรีภรณ์ ไตรธรรม
๓๕.นำยวีระ กิ่งแก้ว
๓๖.นำงวรำภรณ์ เมฆขำว
๓๗.นำงสุภรณ์ บุญมีรอด

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคใต้
กรรมกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำหรับคนพิกำรทำงร่ำงกำย
กรรมกำร
และกำรเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก้ปัญหำเกี่ยวกับผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน กรณีผลกำรตัดสินไม่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่กำหนด
๒. พิจำรณำจัดหำบุคลำกรทดแทนและร่วมเป็นกรรมกำรตัดสินแทน กรณีกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ภำยในเวลำที่กำหนดได้
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
/๒.คณะกรรมกำร...

๓

๒.คณะกรรมการตัดสิน
๒.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์)
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน(ไม่กำหนดระดับชั้น)
1. นำยอำพล จ่ำพันธุ์
รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
โรงเรียนนครศรีธรรมรำชปัญญำนุกูล
2. ว่ำที่ร้อยตรีเสำวคนธ์ ใจทน
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวณัฐณิชำ กองจันทร์
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำร
๔. นำยนิรุต เพ็ชรคำแหง
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๕. นำยเด่นชัย มูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒ การแข่งขันการสร้าง Web Page
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๑-๖)
1. นำยกิติพงศ์ โกวิทวณิชชำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
2. นำยอนุวรรต์ ช่ำงหล่อ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี
3. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดนนทบุรี
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำยกิติพงศ์ โกวิทวณิชชำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
2. นำยอนุวรรต์ ช่ำงหล่อ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี
3. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดนนทบุรี
๒.๓ การแข่งขันการจัดสร้าง Home Page
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำยกิติพงศ์ โกวิทวณิชำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
2. นำยวิสันต์ เกตุคง
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
3. นำยอมร เกตุแก้ว
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำยอมร เกตุแก้ว
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก
2. นำยนรำกรณ์ พุทธวงศ์
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
3. นำงสำวอัมรินทร์ คำห้อง
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๔ การแข่งขันการนาเสนอด้วยโปรแกรม Power Point
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำยนรำกรณ์ พุทธวงศ์
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชัยธวัช สำทถำพร
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดปทุมธำนี
กรรมกำร
3. นำงสำวอัมรินทร์ คำห้อง
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/นักเรียนที่...

๔

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำยพิเชษฐ์ ศรีอนันต์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
2. นำยชลธี ศิริสุวรรณ
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
3. นำงอทิตยำ รำชดี
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๕ การแข่งขัน โปรแกรม Paint
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ป.๑-๖)
1. นำยนรำกรณ์ พุทธวงศ์
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชลธี ศิริสุวรรณ
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยชัยธวัช สำทถำพร
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธำนี กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ป.๑-๖)
1. นำยวิสันต์ เกตุคง
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำร
3. นำยอมร เกตุแก้ว
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงจินดำ สิทธิแสงวัฒนำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยมงคล ผิวอ่อนดี
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
3. นำยอนุวรรต์ ช่ำงหล่อ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงจินดำ สิทธิแสงวัฒนำ
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยมงคล ผิวอ่อนดี
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
3. นำงจันทิมำ เรือนแก้ว
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๖ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำงสำวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
จังหวัดเชียงใหม่
2. นำยกรกฎ เสระทอง
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
3. นำยนิรุต เพ็ชรคำแหง
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ป.๑-๖)
1. นำยสุพล บุญธรรม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. นำงสำวระวิวรรณ สุขรักษำ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
3. นำงสำวจุฬำลักษณ์ คำรัตน์
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/นักเรียนที่...

๕

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงบุญโฮม โนนทนวงษ์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุเมธ ประวัติกล้ำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวระวิวรรณ สุขรักษำ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงบุญโฮม โนนทนวงษ์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจันทร์จิรำ อนันตพงศ์
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำยสุเมธ ประวัติกล้ำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๑-๓)
1. นำยกรกฎ
เสระทอง
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำววรดำ
ไกรรอด
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
3. นำงสำวณัฐณิชำ กองจันทร์
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๔-๖)
1. นำงสำวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
ประธำนกรรมกำร
จังหวัดเชียงใหม่
2. นำยกรกฎ เสระทอง
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
กรรมกำร
3. นำยนิรุต เพ็ชรคำแหง
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงรจนำ สีทอง
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวระวิวรรณ สุขรักษำ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำร
3. นำงสำวจุฬำลักษณ์ คำรัตน์
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๔-๖)
1. นำงรำตรี พรหมแท่น
ครู วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
2. นำยเกรียงไกร แจ่มสุริยำ
ครู โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ
3. นำยสยำม จันทรำภำนนท์
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๘ การแข่งขันทาส้มตา
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำงฌำณิกำ วิเศษสุรกำนต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงพัชรี โมรำรำย
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
3. นำยศุภนิตย์ เกษมพิณ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำงสำวประภำ ทำจะดี
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวเอกวรรณ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
3. นำงสำวนันทนำ ลำเทียน
ครู โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/นักเรียนที่...
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นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๖)
1. นำงสำวประภำ ทำจะดี
ครูวิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวเอกวรรณ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
3. นำงสำวนันทนำ ลำเทียน
ครู โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๑-๖)
1. นำงสำยสมร เพชรอยู่
ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนิภำกร โภคำสัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล
กรรมกำร
3. นำงยุมรินทร์ ณ ศรีสุข
ครู โรงเรียนนครศรีธรรมรำชปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙ การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำงสุวรรณทนำ มณีเชษฐำ
ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี
ประธำนกรรมกำร
จังหวัดลำปำง
2. นำงนิธิมำ ชำวเพ็ชร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำปรำจีนบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวธนะรัชต์ ศรีเสมอ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำงสุวรรณทนำ มณีเชษฐำ
ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี
ประธำนกรรมกำร
จังหวัดลำปำง
2. นำงพัชรี โมรำรำย
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
3. นำงสุกุล ศิลำรักษ์
ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๖)
1. นำงประภำ ทำจะดี
ครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงบรรหำร-แจ่มใส
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสุวรรณทนำ มณีเชษฐำ
ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดลำปำง กรรมกำร
3. นำงธนิษฐำ สุรสิทธิ์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๐ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงจินดำ สุวรรณญุฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำงธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
3. นำยศรีคำรุ้ง จุฬะอำด
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงสำวสมพร สิงห์จุ้ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำงสำวสุวรรณี ห่วงสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นำงจันทร์ธดี จันทรเสน
ครู โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำงสำวสมพร สิงห์จุ้ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำงสำวสุวรรณี ห่วงสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
/3. นำงสำวบังอร...

๗

3. นำงสำวบังอร พลำยประทีป
ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำงจินดำ สุวรรณญุฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นำงสำวประกำย บำเรอ
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
3นำยศรีคำรุ้ง จุฬะอำด
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล

กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๑ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงจุฑำรัตน์ อรุณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอำรีรัตน์ ศรีกรุงพลี
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
3. นำงสำวธนะรัชต์ ศรีเสมอ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงจุฑำรัตน์ อรุณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอำรีรัตน์ ศรีกรุงพลี
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
3. นำงสำวธนะรัชต์ ศรีเสมอ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงจุฑำรัตน์ อรุณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวรัชนีกร สอนปัน
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
กรรมกำร
3. นำงสุภัสสร อินสูนย์
ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงจุฑำรัตน์ อรุณสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวรัชนีกร สอนปัน
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวสุนิสำ แสงอนันต์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๒ การจัดสวนถาดแบบแห้ง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำยวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดนนทบุรี
2. นำงโสภิน สุพรม
ครู โรงเรียนชุมพรปัญญำนุกูล
3. นำยปิยะพงษ์ จันทร์ทรง
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
๔. นำงพิญญำ ใจมำลัย
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
๕. นำงธิวำพร เพชรศรีลักษณ์
ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำยวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดนนทบุรี
2. นำงโสภิน สุพรม
ครู โรงเรียนชุมพรปัญญำนุกูล
3. นำยรังสรรณ์ วันนำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๔. นำงทองขันฑ์...

๘

๔. นำงทองขันฑ์ ชนชนะชัย
๕. นำงสำวจีรนันท์ อนุรักษ์ธำนี

ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประจำจังหวัดนนทบุรี
๒.๑๓ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ปฐมวัย)
1. นำงสำวพัชนีพร บุญแพง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
จังหวัดสุรินทร์
2. นำยศุภวุฒิ พุฒิขวัญ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมนฑล
กรรมกำร
3. นำงสำวพรหมภัสส์ ดีเจ้ยวำระ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวระวิวรรณ พนำลีจำร
ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดลำปำง กรรมกำร
๕. นำยเอ๋ หล้ำคำ
ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ป.๑-๖)
1. นำงสำวพัชนีพร บุญแพง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
จังหวัดสุรินทร์
2. นำยศุภวุฒิ พุฒิขวัญ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมนฑล
กรรมกำร
3. นำงสำวพรหมภัสส์ ดีเจ้ยวำระ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวระวิวรรณ์ พนำลีจำรุ
ครู โรงเรียนสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดลำปำง
กรรมกำร
๕. นำยเอ๋ หล้ำคำ
ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำงสำวพัชนีพร บุญแพง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
จังหวัดสุรินทร์
2. นำยศุภวุฒิ พุฒิขวัญ
ครู วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมนฑล
กรรมกำร
3. นำงสำวพรหมภัสส์ ดีเจ้ยวำระ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวระวิวรรณ์ พนำลีจำรุ
ครู โรงเรียนสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดลำปำง
กรรมกำร
๕. นำยเอ๋ หล้ำคำ
ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๔ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ป.๑-๖)
1. นำงสำวชลธิชำ โตลำภ
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
2. นำงรินลดำ เสนำรำยณ์
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
3. นำงพิมพ์พร ชุมนุมพร
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ป.๑-๖)
1. นำงปำริชำติ แก้วคง
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก
2. นำงรัตนำภรณ์ ดิษฐบรรจง
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร
3. นำงสำวจิรำพร อิ่มบุญอำบ
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/นักเรียนที่มี...

๙

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ป.๑-๖)
1. นำงวิมลวรรณ พูลกำลัง
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
2. นำงปรำณี ประคำนอก
ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
3. นำงพิมพ์ผกำ เอี่ยมลออ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๓)
1. นำงวิมลวรรณ พูลกำลัง
ครูโรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
2. นำงปรำณี ประคำนอก
ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
3. นำงพิมพ์ผกำ เอี่ยมลออ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงปำริชำติ แก้วคง
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก
2. นำงรัตนำภรณ์ ดิษฐบรรจง
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร
3. นำงสำวจิรำพร อิ่มบุญอำบ
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๑-๓)
1. นำงสำวชลธิชำ โตลำภ
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
2. นำงรินลดำ เสนำรำยณ์
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
3. นำงพิมพ์พร ชุมนุมพร
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๔-๖)
1. นำงเกษแก้ว บุญบำล
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
2. นำงสำวสุพัตรำ ศรีสุข
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
3. นำงพิมพ์ผกำ เอี่ยมลออ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงเกษแก้ว บุญบำล
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
2. นำงสำวสุพัตรำ ศรีสุข
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
3. นำงพิมพ์ผกำ เอี่ยมลออ
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๔-๖)
1. นำงสำวชลธิชำ โตลำภ
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
2. นำงรินลดำ เสนำรำยณ์
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
3. นำงพิมพ์พร ชุมนุมพร
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
๒.๑๕ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงพริ้มเพรำ ธงไชย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. นำงอุไร ประมูลศิลป์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
3. นำยสมคำด พรหมมำณพ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๔. นำงสำวรำพัน ...

๑๐

๔. นำงสำวรำพัน คำขำ
๕. นำงศิรประภำ ทิพย์โพธิ์
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1. นำงจุรี โก้สกุล
2. นำงศรีอัมพร ประทุมนันท์
3. นำงสุดคนึง ตรีตรำนนท์
๔. นำงปรำณี ช่วยชัย
๕. นำงวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์

ครู โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
(ไม่กาหนดระดับชั้น)
ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนครศรีธรรมรำชปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๖ การแข่งขันเต้นแอโรบิค
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำยชำนำญ เวียงวิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบำลเมืองสุพรรณบุรี
2. นางสาวณิชาภา สุขเสอี่ยม
ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล
3. นำยพิเชฏฐ์ มหำวงศ์
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษจังหวัดชัยนำท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำยชำนำญ เวียงวิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบำลเมืองสุพรรณบุรี
2. นำงสุนทรี ปู่เถำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
3. นำยพิเชฏฐ์ มหำวงศ์
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษจังหวัดชัยนำท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงมณีวรัช บัวแก้ว
ครู โรงเรียนชุมพรปัญญำนุกูล
2. นำงชนำกำนต์ นนทะสร
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
3. นำยอเนก จอมพงษ์รื่น
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
๒.๑๗ การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงมณีวรัช บัวแก้ว
ครูโรงเรียนชุมพรปัญญำนุกูล
2. นำงชนำกำนต์ นนทะสร
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
3. นำยอเนก จอมพงษ์รื่น
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
๒.๑๘ การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1. นำงสำววรำภรณ์ อำรีชินรักษ์
2. นำงมำลี ทองไกร
3. ว่ำที่ร้อยตรีนิกร คำมูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

(ไม่กาหนดระดับชั้น)
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนระยองปัญญำนุกูล ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
กรรมกำร
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/นักเรียนที่มี...

๑๑

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงสำวพนิดำ ธนำนันท์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี
2. นำงมำลี ทองไกร
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
3. ว่ำที่ร้อยตรีนิกร คำมูล
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงสำวพนิดำ ธนำนันท์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี
2. นำงมำลี ทองไกร
ครู โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
3. ว่ำที่ร้อยตรีนิกร คำมูล
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๙ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ป.๑-๖)
1. นำยอดิศร แดงเรือน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร ประธำนกรรมกำร
จังหวัดเชียงใหม่
2. ว่ำที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำร
3. นำยเอกรำช เรือนชื่น
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสมฤทัย ไกวัลนำโรจน์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
๕. นำยฤทธิ์เดชำ จุฬำกุล
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๑-๖)
1. นำยกฤษฎำ แก้วประดับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตสำหรับคนพิกำร ประธำนกรรมกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. ว่ำที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำร
3. นำยเอกรำช เรือนชื่น
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสมฤทัย ไกวัลนำโรจน์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
๕. นำยฤทธิ์เดชำ จุฬำกุล
ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒๐ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ป.๑-๖)
1. นำงสำวกมลวรรณ สิทธิเขตรกำร
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
๒. นำงนำถศจี สงค์อินทร์
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
๓. นำงอภิญญำ พัฒนโพธิ์
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1. นำงสำวจุฑำมำศ เพชรโสม
2. นำยเถกิง กล่ำน้อย
3. นำยสถิต เอกโชติ

(ม.๑-๖)
ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล
ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญำนุกูล
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๒๑ กำรแข่งขัน...

๑๒

๒.๒๑ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ป.๔-๖)
1. นำยณัฐพงษ์ ชำวบ้ำนใหม่
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
2. นำยสยำม จันทรำภำนนท์
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
3. นำงกำนต์นิดำ เทียนธนำนุรักษ์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำงสำวพิมพ์จุฑำ สำรสกุล
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
2. นำงสำวชุติกัญญำภำ บุญศรีวงษ์
ครู โรงเรียนภำวนำพิมณฑ์พิทยำ
3. นำงจินดำ จันทร์โพธิ์
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ป.๔-๖)
1. นำยชิษณุพงศ์ ชัยภำณุศักดิ์
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
2. นำยสมบัติ พวงบุหงำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
3. นำงสมร ศรัทธำผล
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๓)
1. นำยชิษณุพงศ์ ชัยภำณุศักดิ์
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
2. นำยสมบัติ พวงบุหงำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
3. นำงสมร ศรัทธำผล
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๔-๖)
1. นำยชิษณุพงศ์ ชัยภำณุศักดิ์
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
2. นำยสมบัติ พวงบุหงำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
3. นำงสมร ศรัทธำผล
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำยถนอม จันทร์ตะเครือ
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
2. นำยณัฐกณฑ์ อนันต์อภิรำนนท์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี
3. นำงนัยนำ คำภูธร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๒๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้ / สีชอล์ค)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงสวลี บุตรสิงห์
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธเนศ สมำลำวงษ์
ครู โรงเรียนสงวนหญิง
กรรมกำร
3. นำงสำวพชร ชัยเจริญ
ครู โรงเรียนกำวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงสวลี บุตรสิงห์
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธเนศ สมำลำวงษ์
ครู โรงเรียนสงวนหญิง
กรรมกำร
3. นำยอรรถพงษ์ พลนิกร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๒๓ กำรแข่งขัน...

๑๓

๒.๒๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ป.๔-๖)
1. นำยสมบัติ พวงบุหงำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงชุติมำ ถำวรำวงศำกร
ครูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
3. นำงสมร ศรัทธำผล
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำยสมบัติ พวงบุหงำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอนิรุทธ์ นุชโพธิ์พันธุ์
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสมร ศรัทธำผล
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ป.๑-๖)
1. นำยแผน เอกจิตร
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวชุติกัญญำภำ บุญศรีวงษ์
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
3. นำงจำรุรัตน์ ปลื้มชัย
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำยสุธี จันทองจีน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวประทุมทิพย์ ทองชำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์
กรรมกำร
3. นำงอรุณี ศิริกลุ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำยแผน เอกจิตร
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยประสงค์ ปริวัติสกุลชัย
ครู โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร
3. นำงจำรุรัตน์ ปลื้มชัย
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำยวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
นครรำชสีมำปัญญำนุกูล
2. นำยณัฐพงษ์ ชำวบ้ำนใหม่
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำยนิรันดร์ จันทร์แก้ว
ครู โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒๔ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1. นำยสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
2. นำงพิมพ์จุฑำ สำรสกุล
3. นำงชุติมำ ถำวรำวงศำกร

(ม.๑-๖)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
ประธำนกรรมกำร
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำยสมบัติ พวงบุหงำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงชุติมำ ถำวรำวงศำกร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
3. นำงสมร ศรัทธำผล
ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๒.๒๕ กำรแข่งขัน...

๑๔

๒.๒๕ การแข่งขันราวงมาตรฐาน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ป.๑-๖)
1. นำยวัลลภ พุ่มระรัฎร์
ครูวิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
2. นำงสำวชุติมำ ปรำบณรงค์
ครู โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ
3. นำงสำวเพชรรัตน์ กัวหำ
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ม.๑-๖)
1. นำงดวงสมร ศิริ
ครู โรงเรียนกำวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
2. ว่ำที่ร้อยโทณัฏฐ์ชัยกร ทองปำนพำนิชกุล ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
3. นำยอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ป.๑-๖)
1. นำยวัลลภ พุ่มระรัฎร์
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
2. นำงสำวปำณิสรำ บุปผำถำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
3. นำงธนัญชนก ใจสัก
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๖)
1. นำยวัลลภ พุ่มระรัฎร์
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
2. นำงสำวปณิสรำ บุปผำถำ
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
3. ว่ำที่ร้อยโทณัฏฐ์ชัยกร ทองปำนพำนิชกุล ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงวีระดี กองแก้ว
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล
2. นำงดวงสมร ศิริ
ครู โรงเรียนกำวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
3. นำยอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๒๖ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1. นำงกำนต์ลี สุขสำรำญ
2. นำงกำนต์นิดำ เทียนธนำนุรักษ์
3. นำยสมบัติ พวงบุหงำ

(ไม่กาหนดระดับชั้น)
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๒๗ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1. นำยสมคิด นำรี
2. นำงศศิธร ธรรมนู
3. นำยญำณพล เจริญเกตุ

(ไม่กาหนดระดับชั้น)
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนวัดสวนแตง
ครู โรงเรียนชุมพรปัญญำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๒๘ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ป.๑-๖)
1. นำงขวัญชนก พุ่มระรัฎร์
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี

ประธำนกรรมกำร
/2. นำงสำวฐิรัฐพร...

๑๕

2. นำงสำวจิรัฐพร จีนสำยใจ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
3. นำงสำวพิมพ์ผกำ จำระวรรณ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ป.๑-๖)
1. นำงสำวชลชนก หนูรอด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสำโรง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงปิยำภรณ์ มีมั่งคั่ง
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงมำติกำ ศรีอ่อน
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ป.๑-๖)
1. นำยกฤษฎำ แก้วประดับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำหรับคนพิกำร
ประธำนกรรมกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. นำงขวัญชนก พุ่มระรัฎร์
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสนองเนตร แสงพลบ
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงปิยำภรณ์ มีมั่งคั่ง
ครูวิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเอกรำช เรือนชื่น
ครู โรงเรียนภำวนำภิมณฑ์พิทยำ
กรรมกำร
3. นำยชิตณรงค์ ภูดวงเดือน
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประจำจังหวัดนนทบุรี
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ม.๑-๖)
1. นำงสำวชลชนก หนูรอด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสำโรง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงปิยำภรณ์ มีมั่งคั่ง
ครูวิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำยฉันทะ สีแก่
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ม.๑-๖)
1. นำยกฤษฎำ แก้วประดับ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำหรับคนพิกำร
ประธำนกรรมกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๒. นำงขวัญชนก พุ่มระรัฎร์
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
๓. นำงสนองเนตร แสงพลบ
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงปิยำภรณ์ มีมั่งคั่ง
ครูวิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุญรัตน์ ฐิตยำนุรัตน์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
3. นำยชิตณรงค์ ภูดวงเดือน
ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประจำจังหวัดนนทบุรี
๒.๒๙ การประกวดราไทยประจาภาค
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๑-๓)
1. นำงโสภำ ปำนสะอำด
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำร
3. นำงอำรีรักษ์ เรือนคำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดเชียงใหม่
/นักเรียนที่มี...

๑๖

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ม.๔-๖)
1. นำงโสภำ ปำนสะอำด
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
2. นำยอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
3. นำงอำรีรักษ์ เรือนคำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ไม่กาหนดระดับชั้น)
1. นำงนิตยำ เดชสุภำ
ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล
2. นำงสำวเพชรรัตน์ กัวหำ
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
3. นำงอำรีรักษ์ เรือนคำ
ครู โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
จังหวัดเชียงใหม่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๓๐ การแข่งขันปั้นดินน้ามัน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ปฐมวัย)
1. นำงศรีโสภำ ยุทธสูงเนิน
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพลอยไพลิน พิศำลอดิศัย
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวยุพิน แก้วกำจรจำย
ครู โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปฐมวัย)
1. นำงสำวนวพร เหลืองรัตน์วัฒนะ
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงพสชนันท์ ประจำทอง
ครู โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ
กรรมกำร
3. นำงสำวอรวรรณ พงษ์ศิริ
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ปฐมวัย)
1. นำงสุภัทรำ พุ่มเข็ม
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพชร ชัยเจริญ
ครู โรงเรียนกำวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร
3. นำงรวิสรำ อินธิยำ
ครู โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ปฐมวัย)
1. นำงวิรัตน์ เลิศแตง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิษณุ ศรีใหม
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวธนพร มณีเดชชัย
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓๑ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ปฐมวัย)
1. นำงศรีโสภำ ยุทธสูงเนิน
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์
2. นำงสำวพลอยไพลิน พิศำลอดิศัย
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
3. นำงสำววีณำ ศรีเกียรติ
ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปฐมวัย)
1. นำงสำวนวพร เหลืองรัตน์วัฒนะ
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
2. นำงพสชนันท์ ประจำทอง
ครู โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
/3. นำงสำวอรวรรณ...
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3. นำงสำวอรวรรณ พงษ์ศิริ
ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ปฐมวัย)
1. นำงวิรัตน์ เลิศแตง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิษณุ ศรีใหม
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวธนพร มณีเดชชัย
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียน หรือ สีชอล์คน้ามัน)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ปฐมวัย)
1. นำยถนอม จันทร์ตะเครือ
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสวลี บุตรสิงห์
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงสำวปัญจนิจ ชำวสวนแตง
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปฐมวัย)
1. นำงทัศนีย์ บุตรดีวงศ์
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร
ประธำนกรรมกำร
2. นำงชุติมำ ถำวรำวงศำกร
ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กรรมกำร
3. นำงสำวรัตนำ นำถพลำยพันธุ์
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมของ โรงเรียนเรียนร่วม (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี)
๑. คณะกรรมการกลาง
1. นำยปกรณ์ อำจมิตร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธำนี ประธำน
กรรมกำร
2. นำยชัยพร พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 6 รองประธำนกรรมกำร
จังหวัดลพบุรี
3. นำงสุรำงค์ วิสุทธิสระ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 7จังหวัดพิษณุโลก กรรมกำร
๔. ว่ำที่พ.ต.สันทัด สัตยำยุทย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๓จังหวัดสงขลำ กรรมกำร
๕. นำยอมร เผ่ำเมือง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี
กรรมกำร
๖. นำงกัญยำ เคหำรมย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดรำชบุรี
กรรมกำร
๗. นำงสำวอรวรรณ เจือจำน
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดกำญจนบุรี กรรมกำร
๘. นำยวีระ แก้วกัลยำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี
กรรมกำร
๙. นำยศรำยุทธ ภูคัสมำศ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครำม กรรมกำร
1๐. นำยสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
1๑. นำงสำวชลชนก หนูรอด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๒
1๒. นำงญำณกร จันทหำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เขตกำรศึกษำ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
/๑๓. นำยวรทัศน์...
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๑๓. นำยวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. อำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ
ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 ในวันที่ 29 – 31 มกรำคม 2559 ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
เขตกำรศึกษำ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรตัดสินแข่งขันแต่ละ
รำยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. ชี้ขำดกำรแข่งขันทุกรำยกำรในกรณีที่กรรมกำรตัดสินไม่สำมำรถชี้ขำดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 ในวันที่ 29 – 31 มกรำคม
2559 ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒.คณะกรรมการตัดสิน
๒.๑ การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.4-6)
1. นำงกำญจนำ ชลสุวัฒน์
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวรุ่งพิมล คงเจริญ
ครู โรงเรียนวัดสำมควำยเผือก
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
3. นำงดำรนี จันทรำ
ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
1. นำงกำญจนำ ชลสุวัฒน์
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสิริพร นำคทั่ง
ครู โรงเรียนเทศบำล ๓ ประชำยินดี
กรรมกำร
เทศบำลเมืองบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
3. นำงพรกมล สุมงคล
ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยชนมงคล นอนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ
ประธำนกรรมกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
2. นำงสำวกมลวรรณ พงษ์นิรันดร
ครู โรงเรียนบ้ำนตะวันจำก
กรรมกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
3. นำยพิเศษ โพพิศ
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.4-6)
1. นำยศรัณยู นิติศิริ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำงทอง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
/2. นำงสำวกมลวรรณ...
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2. นำงสำวกมลวรรณ พงษ์นิรันดร
3. นำงสำวสุชำดำ เจริญโท

ครูโรงเรียนบ้ำนตะวันจำก
กรรมกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๒ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงสำวรำตรี เทียนดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหัวกรด
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงอัสรินทร์นำฏ สังข์ปทีป
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกะโปะ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
3. นำงภัทรมน อริยจงกิจ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงสำวรำตรี เทียนดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหัวกรด
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
๒. นำงอัสรินทร์นำฏ สังข์ปทีป
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกะโปะ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
3. นำยปัญญำ เสนำพันธ์
ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 37 กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดกระบี่ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงอัสรินทร์นำฏ สังข์ปทีป
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกะโปะ
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรี เขต 2
2. นำยปัญญำ เสนำพันธ์
ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 37 จังหวัดกระบี่
กรรมกำร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
3. นำงเชำวลี สมบูรณ์ดำรงกุล
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3
๒.๓ การแข่งขันทาอาหาร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงสำวยำนุมำศ กองร้อยอยู่
วิทยำอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวนวรัตน์ พูลใย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
3. นำงวรำงค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์
ครู โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
/นักเรียนที่...

๒๐

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำยวิษณุพงศ์ ศรีบุญเพ็ง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวนันทำ สรรพมงค์
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
3. นำงสัญญำ ชำดิษฐ์
ครู โรงเรียนบำงปลำม้ำสูงสุมำรผดุงวิทย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๒.๔ การแข่งขันประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. รองศำสตรำจำรย์สุรีย์ แถวเที่ยง
อำจำรย์ประจำคณะวิชำคหกรรมศำสตร์
ประธำนกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร (โชติเวช)
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์ อดีต อำจำรย์ประจำคณะวิชำคหกรรมศำสตร์
กรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร (โชติเวช)
3. นำยกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์
อำจำรย์ประจำคณะวิชำคหกรรมศำสตร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร (โชติเวช)
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. รองศำสตรำจำรย์สุรีย์ แถวเที่ยง
อำจำรย์ประจำคณะวิชำคหกรรมศำสตร์
ประธำนกรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร (โชติเวช)
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์ อดีต อำจำรย์ประจำคณะวิชำคหกรรมศำสตร์
กรรมกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร (โชติเวช)
3. นำยกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์
อำจำรย์ประจำคณะวิชำคหกรรมศำสตร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร (โชติเวช)
๒.๕ แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงวนิดำ พรหมพันธุ์
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค ๒ สุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
๒. นำงปภวรินทร์ ศรีจำปำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรัพย์สีทอง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1
๓. นำงสำวลักขณำ ขุนพำณิช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทัพยำยปอน กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๒
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงวนิดำ พรหมพันธุ์
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค ๒ สุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจินตนำ คำสอนจิก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำน้ำโจน
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุทัยธำนี 2
๓. นำงวันวนัช สิริสิทธินันท์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสมง กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ชัยภูมิ เขต ๑
/2.6 กำรแข่งขัน...

๒๑

๒.๖ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงวรรณธิดำ กุลแพทย์
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค ๒ สุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงวรำงรัตน์ พันธ์ขะวงศ์
ครู โรงเรียนหรรษำสุจิตวิทยำ 2
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี ๑
3. นำงกำญจนำ อำจมังกร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 8
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงวรรณธิดำ กุลแพทย์
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค ๒ สุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกำญจนำ อำจมังกร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 8
3. นำยศิลปชัย อำจมังกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี ๑
๒.๗ การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงรัชนีบล ศรีธนำอุทัยกร
หัวหน้ำแผนกคหกรรม
ประธำนกรรมกำร
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี
๒. นำงสำวเสำวลักษณ์ ประทุมศิริ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดมำบแค
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี ๒
๓. นำงนวลจันทร์ บุนประสิทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงบัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี ๑
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงอภิรดี คำแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดสวนหงส์
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
2. นำงพรรณประภำ ชีพนุรัตน์
ข้ำรำชกำรบำนำญกระทรวงศึกษำธิกำร
กรรมกำร
3. นำงสำยสมร อดทนดี
ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๒.๘ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ไม่กาหนดช่วงชั้น)
๑. นำยประวิทย์ สนับแน่น
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวธนบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธีรสิทธิ์ วิเศษ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองขอนประชำสรรค์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
3. นำยปรำโมทย์ ผลพฤกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดประสำธน์รังสรรค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
/นักเรียนที่...

๒๒

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ไม่กาหนดช่วงชั้น)
๑. นำยปรำโมทย์ ผลพฤกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดประสำธน์รังสรรค์
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
๒. นำยประยุทธ์ งำมสกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
๓. นำยประวิทย์ สนับแน่น
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวธนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ไม่กาหนดช่วงชั้น)
1. นำยพิเชฐ สุรินทรนนท์รักษ์
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน จังหวัดสุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวชมชญำ แก้วกำพร้ำ
ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
3. นำงดวงพร ไชยรุตน์
ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ไม่กาหนดช่วงชั้น)
1. นำยพิเชฐ สุรินทรนนท์รักษ์
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำค ๒ สุพรรณบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวชมชญำ แก้วกำพร้ำ
ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
3. นำงสำวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
ครู โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ไม่กาหนดช่วงชั้น)
1. นำงสำวพรทิพย์ พละเดช
ครูโรงเรียนวัดโคกสำโรง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
2. นำงดวงพร ไชยรุตน์
ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
3. นำงสำวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
ครู โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ไม่กาหนดช่วงชั้น)
1. นำงสำวพรทิพย์ พละเดช
ครูโรงเรียนวัดโคกสำโรง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
2. นำงดวงพร ไชยรุตน์
ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
3. นำงสำวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี
ครู โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
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๒.๙ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำยนิรมิตร ภัทรสุวรรณกิจ
ครู โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
2. นำยรุ่ง อ่อนอินทร์
3. นำยวัฒนำ ก้องแดนไพร

ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
ครู โรงเรียนวัดลำดสิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต 3

๒.๑๐ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำยยงยุทธ รุณมณีรัตน์
ครูโรงเรียนเขื่อนเจ้ำพระยำ
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท เขต ๑
๒. นำยกิตติพศ ศิริสูตร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๓. นำงสำวเปมิกำ หัตถำภรณ์สกุล
ครูโรงเรียนวัดวังจิก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
๒.๑๑ การแข่งขันวาดภาพระบายสี
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำยประหยัด แสงเนียม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหุบกระทิง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
2. นำงนันทนำ เล่ำฤชุพงศ์
โรงเรียนวัดหนองแก
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1
3. นำยเสกสรรค์ โฆษิตเกษม
วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยเสกสรรค์ โฆษิตเกษม
วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกฤษณวัฒ มิ่งศรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสงเปลือย
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
๓. นำงยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
ครู โรงเรียนอนุบำลโพธำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยวิทยำ ฃลสุวัฒน์
วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประหยัด แสงเนียม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
/3. นำงศิริวรรณ...
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3. นำงศิริวรรณ เสำนำรักษ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสบกเขียว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก เขต ๑

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำยประหยัด แสงเนียม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหุบกระทิง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
2. นำยวิทยำ ฃลสุวัฒน์
วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำร
3. นำงศิริวรรณ เสำนำรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสบกเขียว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก เขต ๑
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยถนอม จันทร์ต๊ะเครือ
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปกรณ์ อำจมิตร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประจำจังหวัดอุทัยธำนี
๓. นำงวำรี อรุณแสงศิลป์
ครู โรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยศิพพร สุนทระศำนติก
วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจิรนันทน์ ดำรำรัตนเสรี
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
๓. นำงสำวโกสุม สุฉันทบุตร
ครู โรงเรียนวัดท่ำเรือ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำยศิพพร สุนทระศำนติก
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประหยัด แสงเนียม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
3. นำงสำวโกสุม สุฉันทบุตร
ครู โรงเรียนวัดท่ำเรือ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยพงษ์ศักดิ์ สำรกุล
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศรีโสภำ ยุทธสูงเนิน
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
3. นำงลัดดำ เครือบุญ
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
/นักเรียนที่มี...
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นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยพงษ์ศักดิ์ สำรกุล
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศรีโสภำ ยุทธสูงเนิน
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
3. นำงรุ่งภัคภรณ์ ภำคทรวง
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำยชิษณุพงศ์ ชัยภำณุศักดิ์
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสวลี ยิ้มสุข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเนินหอม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
3. นำงลัดดำ เครือบุญ
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยวิศิษฐ พิมพิมล
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววรำภรณ์ เรืองน้อย
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประจำจังหวัดอุทัยธำนี
๓. นำยสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดคูบัว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำงสำวอรวรรณ เจือจำน
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ประจำจังหวัดกำญจนบุรี
2. นำงอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์
ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงครำม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
3. นำยวิศิษฐ พิมพิมล
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำยสุขติศักดิ์ เดชำวิชิตเลิศ
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงชิดชไม แสงเทียน
ครู โรงเรียนเทศบำล 3 ประชำยินดี
กรรมกำร
เทศบำลเมืองบ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
3. นำงทัศนีย์ ไทยวงศ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ กระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยสุขติศักดิ์ เดชำวิชิตเลิศ
ครู วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอมรรัตน์ แสงทองดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสกุลปักษี
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๓. นำยบุญช่วย ดำรงรัตน์นุวงศ์
ครู โรงเรียนวัดป่ำพฤกษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
/บุคคลออทิสติก...

๒๖

บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำงสำวกำนต์ชลี สุขสำรำญ
ครูวิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงชิดชไม แสงเทียน
ครู โรงเรียนเทศบำล 3 ประชำยินดี
กรรมกำร
เทศบำลเมืองบ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
๓. นำงกัญญำภัค กลับทอง
ครู โรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
๒.๑๒ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำยวีระพงษ์ ถำวงษ์กลำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระบัวก่ำ
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
2. นำงปรำณี ศิลำนันท์
ครู โรงเรียนวัดหนองประทุน
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
3. นำงเนำวรัตน์ เนตรสว่ำง
ครูวิทยำลัยนำฏศิลป์ สุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยสุรศักดิ์ แสงบุรำณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแหลมไผ่
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงศิริพร สอดสี
ครู โรงเรียนวัดปู่เจ้ำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
3. นำงรุ่งภัคภรณ์ ภำคทรวง
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยประจวบ เลื่อนสูงเนิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหำดสะแก
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงรุ้ง นอนำ
ครู โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
3. นำยก้ำวพำรักษ์ ชำวส้ำน
ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำวังผำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.4-6)
1. นำยประสิทธิ์ รักหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงปรำณี ศิลำนันท์
ครู โรงเรียนวัดหนองประทุน
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
3. นำงโสภำ ปำนสะอำด
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/นักเรียนที่...

๒๗

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงปิยำภรณ์ มีมั่นคั่ง
ครู วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุนันท์ วีระวัฒน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีน เขต 1
๓. นำยพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงกระเบำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีน เขต 1
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยทรงพล ทรัพย์เจริญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงคำง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีน เขต 1
2. นำงสิริพร นำคทั่ง

ครู โรงเรียนเทศบำล 3 ประชำยินดี
กรรมกำร
เทศบำลเมืองบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี
3. นำงรุ้ง นอนำ
ครู โรงเรียนบ้ำนขุนห้วยนกแล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยทวีศักดิ์ พันธะนำม
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ประจำจังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
2. นำยก้ำวพำรักษ์ ชำวส้ำน
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำวังผำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2
3. นำงสำวลักขณำ โพธิ์เขียว
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.4-6)
1. นำยสิปปนนท์ คงอิ่ม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิเศษไชยชำญวิทยำคม ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
2. ดร.มยุรีย์ แพร่หลำย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโยธินบูรณะ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
3. นำงสำวสำวิตรี ศรีศักดำ
ครู โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำงประถมำภรณ์ ก้องแดนไพร
ครูโรงเรียนเทศบำล 3 วัดไชยนำวำส
ประธำนกรรมกำร
เทศบำลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. นำงกุสุมำ ประสิทธิ์ผล
ครู โรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
3. นำยนวเฉลิม แก้วไพฑูรย์
ครู โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3
/นักเรียนที่...

๒๘

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ม.1-3)
1. นำงรพีพร ชวนสำรำญ
ครู โรงเรียนวัดลำดกระจับ
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
2. นำงกุสุมำ ประสิทธิ์ผล
ครู โรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
3. นำยธงชัย หงส์สงวนศรี
ข้ำรำชกำรบำนำญกระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยสุนทร เกิดสุข
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๑
2. นำยวสันต์ มหำมิตรมงคล
ครู โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3
3. จ.ส.ท.สิทธิศักดิ์ นำคเขียว
ครู โรงเรียนวัดดอนขำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ม.4-6)
๑. นำยสุนทร เกิดสุข
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๑
๒. นำยก้ำวพำรักษ ชำวส้ำน
ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำวังผำประชำรัฐวิทยำคำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2
๓. นำงรู้จิต ดวงจันทร์
ครู โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสพรรณบุรี เขต 2
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
1. นำยพันธศักดิ์ ฐำนโพธิ
ครู วิทยำลัยนำฏศิลป์สุพรรณบุรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวสันต์ มหำมิตรมงคล
ครู โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
3. จ.ส.ท.สิทธิศักดิ์ นำคเขียว
ครู โรงเรียนวัดดอนขำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
๑. นำยวิเชียร เถำมูล
ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
๒. นำงนพรัตน์ โยธำวงศ์
ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต1
3. นำยธนพล พรมมี
ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์
/นักเรียนที่...

๒๙

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำงวัลลิกำ แก้วขจร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสูงเนิน
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงอรพิน ทองดี
ครู โรงเรียนวัดวังจิก
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
3. นำงสำวอิศรำภรณ์ พันธ์ธีรศรี
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.4-6)
๑. นำยวิเชียร เถำมูล
ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
๒. นำยประจวบ เลื่อนสูงเนิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหำดสะแก
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
๓. นำงเพ็ญศรี ประทุมรุ่ง
ครูโรงเรียนวัดตะลุ่ม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงสำวสุรีย์ ดำวอุดม
ครู โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลย์ไลก์
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๒. นำงวนิดำ ปริงทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
3. นำยธนพล พรมมี
ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์
บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ม.1-3)
1. นำยวีรยุทธ ช่ำงกลึง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดประสำทรังสฤษฎ์
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงนพรัตน์ โยธำวงศ์
ครู โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
3. นำงอรพิน ทองดี
ครู โรงเรียนวัดวังจิต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.1-3)
1. นำงสุภำลักษณ์ ศิริโท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดมูลเหล็ก
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
2. นำงเพ็ญศรี ประทุมรุ่ง
ครู โรงเรียนวัดตะลุ่ม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
3. นำงสำวอิศรำภรณ์ พันธ์ธีรศรี
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
/บุคคลออทิสติก...

๓๐

บุคคลออทิสติก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ม.4-6)
๑. จ.ส.ท.สิทธิศักดิ์ นำคเขียว
ครู โรงเรียนวัดดอนขำด
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๒. นำยคมสัน งำมสนอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงเตย
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
๓. นำยธนพล พรมมี
ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 กรรมกำรและเลขำนุกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์
๒.13 กิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ป.1-6)
๑. นำงรุ่งภัคภรณ์ ภำคทรวง
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
ประธำนกรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
๒. นำงประภัสสร สุวรรณประทีป
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนคงทองวิทยำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
๓. นำงสำวนทิตำ สุทะปัญญำ
โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔
มีหน้าที่
๑.รับลงทะเบียนตำมรำยชื่อ และแบบฟอร์มเอกสำรที่กำหนด
๒.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน และรำยละเอียดกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร
๓.ศึกษำเกณฑ์ รำยละเอียดกำรให้คะแนน
๔.ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสิน อย่ำงเที่ยงตรง /เป็นธรรม
๕.นำผลกำรตัดสินให้คณะกรรมกำรประมวลผล /กองเลขำนุกำร
ขอให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบและบังเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2559

(นำยพะโยม ชิณวงศ์)
รองเลขำธิกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

