
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ 

โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งท่ี ๑๕ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๕ 
****************************** 

 ด้วยเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลพังงาเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ๑๔จังหวัดภาคใต้ ในวันที่๑๐ ตุลาคม๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงาเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับ  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเรียนรู้คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถแข่งขันกับ
บุคคลภายนอก มีทักษะทางวิชาการตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการแข่งขันทักษะ  
ทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายศุภชัย เวชกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 ๑.๒นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการ 
 ๑.๓ นายสมชาย สุวรรณาราช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ 
 ๑.๔ นายธ ารงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กรรมการ 
 ๑.๕ นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ 
 ๑.๖ นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ 
 ๑.๗ นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ 
 ๑.๘ นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ 
 ๑.๙ นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายเกษม บูหัส ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพร กรรมการ 
 ๑.๑๒ นายยงยุทธ ยืนยง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ 
 ๑.๑๓ นางนวลใย สุทธิพิทักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”กรรมการ 
 ๑.๑๔ นายพีระ เสมพืช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๕ นางชุลีพร พูดงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๖ นายศรยุทธ ฉัตรเฉลิมเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๗ นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที ่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา 
 ๒.๒ นายประเสริฐ ขอบุตร  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา 
 ๒.๓ นางวรรณี พุ่มสุวรรณ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง 
 ๒.๔ นายประมวล เบ็ดเสร็จ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ 
 ๒.๕ นายสมศักดิ์ เทพณรงค์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา 
 ๒.๖ นายส าเร็จ เมฆประสิทธ์ิ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา 
 ๒.๗ นายเล็ก ลายทองสุข อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง 

 



 ๓.คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ในการด าเนินกิจกรรม เช่น โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ,ประธานและแขกรับเชิญ เป็นต้น จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันและตาราง 
การแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวก ดูแล กิจกรรมการแข่งขัน
ทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายศรยุทธ ฉัตรเฉลิมเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางชุลีพร พูดงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๓ นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๔ นางอรพิน สงค์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๕ นายนฤทัย จิตตพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๖ นายสมคิด ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๗ นางฐิติมา นาวีว่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๘ นางสาวมัซลิน บูสู ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๙ นางสาวพิรุณรัตน์   ศรีนิล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางเพลินตา แสงเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายอธิพงษ ์ พุฒเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายจิระวิน ชูไพ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางสาวปิยะมาศ  มาศทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๔ นางสาวชนัดดา   พงษ์ศิริธรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๕ นายณัฐศิษฐ ์ ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๖ นางสาวสาริศา  ไชยสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๗ นางสาวธนิกา หาญจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๘ นางสาวดารัญ  แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๑๙ นางสาววาสนา  แซ่ล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๒๐ นางสาวศุภร ทิ้งแหล๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๒๑ นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๓.๒๒ นางสาวเสาวนีย ์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยมีหน้าที่วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน จัดเตรียมแบบ
บันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผลการประกวดการแข่งขัน
ให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน  

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวเยาวลักษณ์  เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธาน นางฐิติมา  นาวีว่อง 

นางสอริหะ  มรีน ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ ๐๘๙-๔๗๔๓๑๒๒ 

นางอ าภา  ภาคยาสิทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” กรรมการ 

 

นางสาวเรวดี  ทองสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ  

นางฐิติพร  เทพษร ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ  

นางสาวธันยพร  เล็กเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ  

นางดารุวรรณ  เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 



กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น อ.๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวธนพร  ภู่จรสัสกลุชัย ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธาน นางฐิติมา  นาวีว่อง 

นางสาวสรลันภัทร แดงสมแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ ๐๘๙-๔๗๔๓๑๒๒ 

นางสัตจะ  ธรรมวิสุทธิ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ  

นางนฤมล  ยศไพโรจน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ  

นางวันวิสาข์  เม้งหิ้นติ๋ว ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

นางสาวสุทาธิษณ์  ธาระบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ  

นางบุษกร  แววทองค า ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี กรรมการและเลขานุการ  

 ๕.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีหน้าที่ วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน จัดเตรียมแบบ
บันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผลการประกวดการแข่งขัน
ให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสุภาพร  ไกรเกต ุ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธาน นายมารตุ ถนอมวรรณ 

นางสาวทิพสุคนธ ์ เกื้อเส้ง ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ ๐๘๗-๔๖๑๓๖๙๕ 

นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสุภาภรณ์  ผอมนะ ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธาน นายมารตุ ถนอมวรรณ 

นางสาวพัชรี  ศรีชลธาร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ ๐๘๗-๔๖๑๓๖๙๕ 

นางสาวศิรินารี  ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสุภาวดี  กาฬสุวรรณ  ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี ประธาน นางสาวปานใจ  แซ่ตัน 

นางสาววรัญญา  ช่วยพิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ ๐๙๕-๐๘๔๔๕๗๒ 

นางวนิดา  ศิริวัฒน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ  

 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวอินชญาดา  อภิภควิชญ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี ประธาน นางสาวปานใจ  แซ่ตัน 

นางสาวสุนิษา  เทิงสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ๐๙๕-๐๘๔๔๕๗๒ 

นางศุภรัตน์  บรรดาศักดิ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

กรรมการและเลขานุการ  



การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางณัฏฐ์ฑริา  เพชรอาวธุ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ ประธาน นางสาวมัซลินบูส ู

นางสาวนันทิดา  สร้อยหอม ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ ๐๘๗-๔๗๙๔๑๒๒ 

นางสาวชิตชนก  ปาธะรัตน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ชื่อ – สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวศศินี  ปานสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธาน นางสาวภานุชนาถ ทองแจ้ง 

นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ๐๘๒-๕๓๙๓๗๕๒ 

นางนัฏฐา  พงศ์สุพัฒน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอนสี่)ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ 

 ๖.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีหน้าที่ วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน 
จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผล  
การประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางอรอนงค์  สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธาน นางอรพิน สงค์ปาน 

นางวรกาญจน์  อุดมศักดิ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

กรรมการ ๐๘๑-๖๐๘๓๕๔๕ 

นางสาวศิวพร  หมื่นรันต ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการ  

นางสาวสุกัญญา  ทองนาค ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ  

นางยุพล  ชูแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ  

นางจุฑาภัสณัน  มณีพันธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ  

นางสุตินันท ์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวฐิกาญภศั  สันติกลุ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ ประธาน นางสาวศิรินดา โต๊ะบ ู

นางวัลย์นภัสร์  นวลละออง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ ๐๙๑-๐๕๙๗๐๘๑ 

นางเพ็ญศรี  ช่วยมณ ี ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ  

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายชัยยงค์  ชูนวล ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ประธาน นางอรพิน สงค์ปาน 

นางสิริรตัน์  วีระตรีชารัตน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ๐๘๑-๖๐๘๓๕๔๕ 

นางรจนา  เทพกร ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ  



การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางโสภดิา  อยู่คง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธาน นางสาวสิมลิัน ยะหตัตะ 

นางนุสรา  ปานยิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี กรรมการ ๐๙๘-๐๑๓๗๕๘๔ 

นางสาวจันทร์หอม  ทองดีสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

นางสาวฮสุนา  หะยีซ าซูดิน ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ  

นางสุดารตัน์  อิดทิ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  

นางสาวยุวธิดา  บุญทิพย ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ  

นางสาวสุวิชา  ขวัญทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายณัฐกิตติ์  สงแก ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี ประธาน นางสาวสิมลิัน ยะหตัตะ 

นางพิไลพร  ลิม่วิภาดากลุ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ ๐๙๘-๐๑๓๗๕๘๔ 

นางสาวณีรนุช  ทองเจิม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ  

นางจงดี  งามทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

กรรมการ  

นางสาวฟารีดะ๊  มะแอ ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ  

นางดอกสร้อย  เกตุขาว ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ  

นายธนนิต  ทองประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันซูโดกุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายชาคริต  เรืองประพันธ ์
 

ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

ประธาน 
 

นางสาวพรทิพย์ สมบตัิบุญ 
๐๘๖-๔๙๗๗๗๒๗ 

นางนูรอัยนี  จิตหลัง ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ  

นางกัญจนาภา  แช่มศร ี ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการ  

นางสาวอารีรตัน์  ปลอดนคร ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ  

นางสาวนาอีหมะ  หาสีแม ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี กรรมการ  

นางสาวมินตรา  ช่วยด ารงค ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

นางสาวอารีตา  ฮูลูเจ๊ะหะ ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ  

นางสาวนิธากร  มณีพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ  

ว่าท่ีร้อยตรมีะสุกรี  อามะ ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ  

นางพิสมัย  ภูมสิุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

นางสาวนูรีซาน  ประสิทธิชัยวุฒ ิ ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี กรรมการ  

นางวีรนุช  ธรรมวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  



นางจารุวรรณ  หนูเอียด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  

นางสาวธนาธิป  หมวดมณ ี ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ  

นางตอฮีเรา๊ะ  สุวรรณมาล ี ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ  

นายจตุฤทธ์ิ  ขวัญศรสีุทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ  

นายอภิรักษ์  สินนะโร ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการและเลขานุการ  

 ๗.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน 
จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผล  
การประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวนฤมล  กิจนิยม ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธาน นางสาววาสนา  แซ่ล่อง 

๐๘๙-๑๙๕๘๕๕๖ 
นางสาวอลิษา  รัชนิพนธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการ  

นายเอกอุดม  จ้ายอั้น ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

กรรมการ นางสาวโชคดี  มณีรัตน ์
๐๙๕-๔๒๔๐๐๑๙ 

นางรุ้งลาวัลย์  ด าแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ  

นางกมลวรรณ  อินทร์จันทร ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันการประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสิริรัตน์  แก้วทองประค าเดชกมล ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี ประธาน นางศิริวิภา  คงสงด้วง 

นางสุคนธา  โพธ์ิทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ ๐๘๓-๖๓๗๔๒๕๔ 

นางสาวพันทิพา  ทิพยฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ  

นางสาวนุรฮายาตี  ตาเยะ ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ  

นางสาวพรรณราย  จันทราชา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการและเลขานุการ  

 ๘.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ วางแผน 
การจัดประกวดแข่งขัน จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกตกิาการแข่งขันในแต่ละรายการ 
รายงานผลการประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันเพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางภัคกัญญา  น่ิมจงจติร ์ ครูโรงเรียนวัดไตรมารคสถติฯ ประธาน 

 
นางสาวเพ็ญนภา  ทองสั้น 

๐๙๕-๔๑๙๐๒๐๕ 
นายพีระศักดิ์  โกมลานนท์ ครูโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการ 

 
นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ 

๐๖๓-๒๖๒๗๙๑๐ 
นางศุภวรรณ  บ่อหนา ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  

 

 



การแข่งขันเพลงคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวรินดา  หาญจิตร ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประธาน 

 
นางสาวเพ็ญนภา  ทองสั้น 

๐๙๕-๔๑๙๐๒๐๕ 
นางจิราภา  ศรันย์บัณฑติ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กรรมการ 

 
นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ 

๐๖๓-๒๖๒๗๙๑๐ 
นางสาวจันจิรา  ธรรมทีโป ครูโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทววีิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวสุภาพร  บุญธรรม ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประธาน นางสาวพรผกา  แสวงกิจ 

นายวรานนท์  ภาระพฤต ิ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กรรมการ ๐๙๕-๔๒๐๙๕๓๑ 

นางสาวปิยธิดา  นิยมเดชา ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวสุดารัตน์  ยกย่อง ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน 

 
นางเพลินตา  แสงเงิน 

๐๘๑-๒๘๔๕๐๘๑ 
นางกนกวรรณ  รักษ์ทอง  ส  ส านักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบตัิการ 

ช านาญการพิเศษ สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดพังงา 

กรรมการ 
 
 

นายนฤทัย  จิตตพันธ ์
๐๘๑-๒๗๒๑๐๑๐ 

นางสาวจันทรา  นฤนาท ส  ส านักวิชาการวัฒนธรรมปฏบิัตกิาร 
    ช านาญการพิเศษ สนง.วัฒนธรรม 
จัง หวัดพังงา 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

การแข่งขันมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวงามชื่น  รัตนชัย ครูโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประธาน 

 
นางเพลินตา  แสงเงิน 

๐๘๑-๒๘๔๕๐๘๑ 
นางพุทธมนต์  อ่อนทา ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กรรมการ 

 
นายนฤทัย  จิตตพันธ ์
๐๘๑-๒๗๒๑๐๑๐ 

นางสาวปรีชญา  สุขกุล นั  ส านักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัตกิาร 
    ช านาญการพิเศษ สนง.วัฒนธรรม 
    จังหวัดพังงา 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

 

 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายอุกฤษณ์  จริตงาม ครูโรงเรียนวัดไตรมารคสถติฯ ประธาน นางสาวกิตติยา   ไกรนรา 

นางสาววันเพ็ญ  ส าคญัจิต ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา กรรมการ ๐๘๗-๒๗๙๔๔๓๘ 

นายจักรกริช  สันซัง ครูโรงเรียนกะปงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  



การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวกิตติยา  ไกรนรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธาน นางสาวกิตติยา  ไกรนรา 

นางสาวโสภาวรรณ  ศรปีัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการ ๐๘๗-๒๗๙๔๔๓๘ 

นางสุภัสสร  มณีพงศ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ  

นางสาวเพ็ญพร  เพชรพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ  

นางสาวธิดารตัน์  รัฐวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ  

นางสาวอัฟเซาะ  ยีนาแว ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี กรรมการ  

นายสรรเพชญ์  พิธีการ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวกุสุมา  ประกอบทรัพย ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธาน นางสาวกุสุมา  ประกอบทรพัย์ 

นางสาวนูรีฮัน  ยโูซะ ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ ๐๖๓-๒๖๒๗๙๑๐ 

นางธิดารัตน์  คชโรจน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

นายเอกฉัตร  แคว้นโอฬาร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ  

นางนงค์นุช  ขาวศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา กรรมการ  

นาง่สาวสุกัญญา  ไทรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการ  

นางสาวปัญญาภรณ์  เรืองโรจน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ  

นางสุภารตัน์  พลแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  

นางชุตินันท์  เทือกสุบรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการและเลขานุการ  

 ๙.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา มีหน้าที่ วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน 
จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตดัสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแตล่ะรายการรายงานผลการประกวด
การแข่งขันให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวรุวัยดา  ปานแดง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธาน ว่าที่ร.ต.หญิงอาภาวัลย์ พันธ์ศุภะ 
นายเอกรัตน์  จงรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ ๐๙๐๗๕๗๕๘๙๕ 
นางสาวภัสสร  ราศีใส ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการและเลขานุการ 

 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางธันยาภรณ์  พูลเอียด  ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธาน นายอธิพงษ์ พุฒเล็ก 
นายบุญรวย  ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ๐๙๑๘๒๑๘๕๙๕ 
นางปัทมา  ขาวเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ 

  



การแข่งขันทักษะกฬีาวอลเลย์บอลชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ - ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายภูริทัติ  ลิ่มจู้หม้อ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านในวัง ประธาน 

 
นายสิทธิศักดิ์ บุญผ่อง 

๐๘๖๒๗๖๖๙๒๐ 
นายกมลวิทย์  จลุชู  ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรรมการ 

 
นายเขษมศักดิ์ นครินทร ์

๐๙๘๐๕๔๕๗๐๑ 
นายศักดิ์ดา  หาสกุล  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย ์ กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๐.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีหน้าที่ วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน จัดเตรียมแบบ
บันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผลการประกวดการแข่งขัน
ให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรคช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤต ิ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน นายจิระวิน ชูไพ 

นางสาวกัญญารัตน์  เม่งห้อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย ์ กรรมการ ๐๙๕-๖๓๑๑๕๘๗ 

นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ ์ ครูโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤต ิ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน นายจิระวิน ชูไพ 

นางสาวกัญญารัตน์  เม่งห้อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย ์ กรรมการ ๐๙๕-๖๓๑๑๕๘๗ 

นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธ์ุ ครูโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤต ิ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน นายจิระวิน ชูไพ 

นางสาวกัญญารัตน์  เม่งห้อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย ์ กรรมการ ๐๙๕-๖๓๑๑๕๘๗ 

นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธ์ุ ครูโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤต ิ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธาน นายจิระวิน ชูไพ 

นางสาวกัญญารัตน์  เม่งห้อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย ์ กรรมการ ๐๙๕-๖๓๑๑๕๘๗ 

นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธ์ุ ครูโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖(ชาย - หญิง) 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางณัฐศุกาญจน์  วัตถ ุ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
ประธาน นางสาวณัฎฐา ผลงาม 

087-8952988 
นายอิสรพงศ์  เตม็ราม ครูโรงเรียนเมืองพังงา กรรมการ  

นางสาวชยาภรณ์อยู่เจริญ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย ์ กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖(ชาย - หญิง) 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวฐิฑิญา  ชูลีวัลย ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธาน นางสาวลักขณา ประหยัดทรัพย ์

นายภาณุ  มีสิทธ์ิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรรมการ 095-2568191 

นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑ – ๖(ชาย - หญิง) 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายซามูเอล  นุ่นทอง ครูโรงเรียนสตรีพังงา ประธาน นางสาวชนาภา  ขุนนิตย ์

นายเจนสกนธ์  ศรณัย์บณัฑติ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กรรมการ 082-4269520 

นายปาณสัม์  พวงแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ – ๖(ชาย - หญิง) 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายวศิน  บุตรมติร ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
ประธาน นางสาวปิยะมาศมาศทอง 

092-1300788 
นางสาวมณสัยา  ส าเภารัตน ์ ครโูรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) กรรมการ  

นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร ์ ครูโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา กรรมการและเลขานุการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ ประธาน นางสาวชนัดดา  พงษ์ศิริธรา 

๐๘๐-๒๓๕-๙๙๑๔ 
นางเชาวณี  ชูทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
กรรมการ  

นางสาวอตินุช  สรรเกียรติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

 



 ๑๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีหน้าที่วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน 
จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผล 
การประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 

นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประธาน นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร 

นายนฤทัย  จิตตพันธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ ๐๘๙-๒๐๓-๔๗๖๕ 

นายเรืองยศนิติ  พูลภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ  

นางสุภารตัน์  จิตตพันธ ์ ครูโรงเรียนเมืองพังงา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันโครงงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 

นางสาวขวญัฤทัย  ทองแท้ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดราษฎรส์โมสร ประธาน นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร 

นางมณีรตัน์  เร็วเรียบ ครูโรงเรียนเมืองพังงา กรรมการ ๐๘๙-๒๐๓-๔๗๖๕ 

นางนวลักษณ์  โยมเนียม ครูโรงเรียนเมืองพังงา กรรมการและเลขานุการ 
 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม ้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 

นางทศพร  ตันติกานต์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธาน นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร 

นางสปีน๊ะ  หมีนพราน ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ ๐๘๙-๒๐๓-๔๗๖๕ 

นางสาวนาตยา  เหมหมัน ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาคา กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน จัดเตรียมแบบ

บันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผลการประกวดการแข่งขัน
ให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายอดิเทพ  วิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง ประธาน นางสาวยาสมี  สน ิ

นายฟูอารดี  ดอเลาะ ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการ ๐๙๐-๗๐๒๐๐๓๒ 

นางสาวปิยะมาศ  สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ  

 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 

นางกิ่งกนก   ยิ่งวุฒิวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบ่อดาน ประธาน นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร 

นายเสริมพล  แก้วขาว ครูโรงเรียนสตรีพังงา กรรมการ ๐๘๙-๒๐๓-๔๗๖๕ 
นางสาวศศิมล  วิมลพันธุ ์
 

ครูโรงเรียนชาวไทยใหม ่
(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 



การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาววนิตอนงค์  คงฤทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี ประธาน นางสาวรัชนีวรรณ บูรณะหิรัญ 

นางสาวสุนันทา  สาเส็ม ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ๐๙๖-๖๔๙๙๙๕๑ 

นางอามาล  โต๊ะตาหยง ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ(Presentation)ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ – ๖ 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นายเกรียงศักดิ์  ทองเป็นเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ประธาน นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ  

นางสาวรมดิา  ไชยพงษ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ ๐๖๒-๕๙๖๖๖๖๐ 

นางสุภมาส  รักษาเขตร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ กรรมการ 
 นางสาววรรษพร  อยู่ข้วน ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ  

นายบัชซูดิน  มอลอ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๓.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีหน้าที่ วางแผนการจัดประกวดแข่งขัน
จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ด าเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผล  
การประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายประสานงานและจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวอุไรวรรณ  เส็นปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี ่ ประธาน นางสาววัชราวลี เดชจูด 

Mr. DzonatansJansevics โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต กรรมการ ๐๙๐-๒๖๔๔๑๔๕ 

Miss Jessica PescaderoLogronio โรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ  

Miss Bryony Blue Sutherland โรงเรียนอนุบาลสตลู กรรมการ  

นายชีวิน  วัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสุภาวดี  ปุญจุบัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ประธาน นางสาวชนม์นิภา เกปัน  

Mr. Pablo Arnoldo Diaz Tordecilla โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ ๐๘๘-๓๙๖๕๔๖๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางเพชรไพลิน  ศรียา ครูโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ประธาน นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ  

นายธนศักดิ์  คงเหลือ ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ๐๖๒-๕๙๖๖๖๖๐ 

นางสาววารณุี  โทศก ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ 
 นางสาวสุนสิา  เอี่ยมสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการ  

นางจุไรรตัน์  จุรณทรรศน ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการและเลขานุการ  



Miss JetrinaLaporga โรงเรียนอนุบาลยะลา กรรมการ  

Mr. Celestin AngahTamambang โรงเรียนอนุบาลกระบี ่ กรรมการ  

นางณัฏฐากร  แก้วเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ – ๖ 

ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวณัฐญา  ศรีวิรมย ์ โรงเรียนอนุบาลปตัตาน ี ประธาน นางสาวรสหล๊ะ เภรีกลุ 

Miss Katherine Isabel Isley โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี กรรมการ ๐๘๖-๔๘๓๕๙๕๑ 

Ms. YuliaAnokhina โรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

Mr. GokayOflay โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ  

นายอามีน  สาแลมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กรรมการและเลขานุการ  

การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ระดับชั้น ป.๔ – ๖ 

ช่ือ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ต าแหน่ง ผู้ประสานงาน 
นางสาวดวงพร  สุทธิสว่าง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ประธาน นายกวีวัฒน์ เจริญงาน 

Miss Susan Skea โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ ๐๙๒-๙๔๙๖๕๙๗ 

Mr. Rainier Del Fierro ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

กรรมการ 
 

 

Mr. Charles  Priest โรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการ  

นางเนตรนิดา  อภริักษ์  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๔.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ทาง Website และประชาสัมพันธ์ ณ กองอ านวยการจัดงาน ประกอบด้วย 

 ๑๔.๑ นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒ นายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๓ นางสาวรัชนีวรรณ บูรณะหิรัญ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๔ นางสาวยาสมี สน ิ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๕ นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๖ นายณัฐศิษฐ ์ ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๗ นางสาวดารัญ แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๘ นางสาวศุภร ทิ้งแหล๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๙ นางกมลรัตน์ คงนคร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๑๐ นายมารุต ถนอมวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๑๑ นางสาวภานุชนาถ   ทองแจ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๔.๑๒ นางสาวอ้อมทิพย์   ดุลยเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕.คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและอ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีหน้าที่ ดูแล อ านวยความสะดวก 
ในการเดินทางมาแข่งขัน และประสานงานด้นสถานท่ีพักแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑๕.๑ นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๑๕.๒ นางสุตินันท ์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๓ นางสาวพรทิพย ์ สมบัติบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๔ นายกวีวัฒน์ เจริญงาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๕ นางสาวฤตินันท ์ นาคพันธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 



 ๑๕.๖ นางเพลินตา แสงเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๗ นางสาวมัซลิน บูสู ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๘ นางสาวกิตติยา ไกรนรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๙ นางศิริวิภา คงสงด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๐ นางสาวรสหล๊ะ เภรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๑ นางสาวภานุชนาถ  ทองแจ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๒ นางเสริมศรี พลรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๓ นางสาวชนม์นิภา  เกปัน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๔ นางกมลรัตน คงนคร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๕ นางสาวสิมิลัน ยะหัตตะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๖ นางสาวอ้อมทิพย์  ดุลยเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๗ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอาภาวัลย์  พันธุศ์ุภะ   ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๘ นางสาวธนิกา หาญจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๑๙ นางสาวพรผกา แสวงกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๐ นางสุมาลี โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๑ นางสาวพาราดี เฉี้ยฉุ้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๒ นางกษมน ทองสุข ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๓ นางสาวปิยะมาศ  มาศทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๔ นางอภิชญา หนูทว ี ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๕ นางสาวณัฎฐา ผลงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๕.๒๖ นางอรพิน สงค์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง มีหน้าที่ จัดสถานที่ในพิธีเปิดงาน สถานที่แข่งขัน ซุ้มส าหรับการถ่ายภาพ 
สถานท่ีรับประทานอาหารให้เพียงพอกับผู้มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๑๖.๑ นางชุลีพร พูดงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒ นายกวีวัฒน์ เจริญงาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๓ นายอธิพงษ ์ พุฒเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๔ นางอัญชุลี ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๕ นายนฤทัย จิตตพันธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๖ นายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๗ นายมารุต ถนอมวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๘ นายเขษมศักดิ์ นครินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๙ นายณัฐศิษฐ ์ ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๐ นายสิทธิศักดิ์ บุญผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๑ นางอรพิน สงค์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๒ นางเพลินตา แสงเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๓ นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๔ นางสาวอัญชนา เหล็กแดง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๕ นางศิริวิภา คงสงด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๖ นางสาวกุสุมา ประกอบทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๗ นางสาวปิยนุช หัสนีย์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๘ นางสาวกิตติยา ไกรนรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๑๙ นางศิยาภรณ์ พัฒน์สนิท ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๒๐ นายบุญเพรียง คงอิ้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๒๑ นายนุสรณ์ แป้นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๒๒ นางสาวพรผกา แสวงกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๖.๒๓ นายสมคิด ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 



 ๑๗.คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ มีหน้าที่ จัดท าก าหนดการ ล าดับ ขั้นตอนของกิจกรรม ด าเนินงานตามก าหนดการ 
ที่ได้ก าหนดไว้ จัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน จัดกิจกรรมฐานสานสัมพันธ์ในช่วงเย็นของวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และเป็นพิธีกร 
ในวันเปิดงาน วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ประกอบด้วย 
 ๑๗.๑ นายสมคิด ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๑๗.๒ นางสาวธนิกา หาญจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๗.๓ นางสาววาสนา แซ่ล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๗.๔ นางสาวโชคดี มณัรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๗.๕ นางสาวพรผกา แสวงกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๗.๖ นางสาวชนัดดา ศิริพงษ์ธรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๗.๗ นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่  ดูแล ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
วันท่ี ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
 ๑๘.๑ นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๑๘.๒ นางฐิติมา นาวีว่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๘.๓ นางอรพิน สงค์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๘.๔ นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๘.๕ นายนฤทัย จิตตพันธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๖ นายสมคิด ศรีรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๗ นางสุมาลี โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๘ นางศิยาภรณ์ พัฒน์สนิท ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๙ นางสาวโชคดี มณีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๑๐ นางสาวพรผกา แสวงกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๑๑ นางสาวพาราดี เฉี้ยฉุ้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๑๒ นางสาวศศิน ี ปานสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๐ นางเสริมศรี พลรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๑ นางสาวปวีณา สินจ าเริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๒ นางสาววัชราวลี เดชจูด ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๓ นางสาวรสหล๊ะ เภรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๔ นางสาวอัจฉรา ฮวบรังค์สรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๕ นางสาวศิรินดา โต๊ะบู ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๖ นางสาวเพ็ญนภา  ทองสั้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๗ นางกษมน ทองสุข ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๒๘ นางอัญชุลี ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.คณะกรรมฝ่ายการแสดง มีหน้าที่จัดเตรียมชุดการแสดง ฝึกซ้อม ดูแลนักแสดง และประสานงานกับฝ่ายพิธีการ 
ประกอบด้วย 
 ๑๙.๑ นางสาวชนัดดา พงษ์ศิริธรา ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๑๙.๒ นางสาวพรทิพย ์ สมบัติบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๓ นางสาวรสหล๊ะ เภรีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๔ นางสาวอ้อมทิพย์ ดุลยเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๕ นางสาวภานุชนาถ ทองแจ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๖ นางสาวธันยพร เล็กเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๑๙.๗ นางสาวฐิปญา ชูทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 19.8 นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางกัน กรรมการ 
 ๑๙.9 นางสาวปิยะมาศ มาศทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 



 ๒๐.คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องด่ืม มีหน้าที่ จัดอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม บริการคณะครูและนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการแข่งขัน ในวันท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
 ๒๐.๑ นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๒๐.๒ นางอัญชุลี ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๓ นางอรพิน สงค์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๔ นางสุมาลี โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๕ นางสุตินันท ์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๖ นางเพลินตา แสงเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๗ นางศิยาภรณ์ พัฒน์สนิท ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๘ นางอภิชญา หนูทว ี ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๙ นางเสริมศรี พลรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๐ นางกษมน ทองสุข ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๐ นางสาวพิรุณรัตน์  ศรีนิล ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๒ นางสาวพาราดี เฉี้ยฉุ้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๔ นางสาวปวีณา สินจ ารูญ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๕ นางสาวอัจฉรา ฮวบรังค์สรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๖ นางสาวฐิปญา ชูทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๗ นางสาวสริตา หีมยิ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๘ นางสาวฤตินันท ์นาคพันธ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๑๙ นางสาวอรวรรณ บุญไทย เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๐ นางสาวธัญสุดา กอบการ เจ้าหน้าท่ีบัญชีโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๑ นางสาวปิยนุช หัสนีย์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๑ พี่เลี้ยง อ.๑ – อ.๓ ทุกคน พี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๒ นายนุสร แป้นแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๓ นายบุญเพรียง คงอิ้ว ลูกจ้างประจ าโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๔ นางอาภรณ์ หนูสังข ์ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๕ นางนันทวรรณ ช่วยประคอง แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒๐.๒๖ พนักงานประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพังงา(ทุกคน) กรรมการ 
 ๒๐.๒๗ พนักงานท าความสะอาดโรงเรียนอนุบาลพังงา(ทุกคน) กรรมการ 
 ๒๐.๒๘ นางสาวอัญชนา เหล็กแดง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 21.คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่ จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อรับส่ง คณะผู้เข้าร่วมงานโรงเรียนอนุบาลประจ า
จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 
 21.1 นายจิระวิน ชูไพ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 21.2 นายสิทธิศักดิ์ บุญผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 21.3 นายบุญเพรียง คงอิ้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 21.4 นายณัฐศิษฐ์ ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๒2.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ มีหน้าที่ รับเงินลงทะเบียนของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดภาคใต้ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐บาท พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะกิจ) ประกอบด้วย 
 ๒2.๑ นายศรยุทธ ฉัตรเฉลิมเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๒2.๒ นางสาวพาราดี เฉี้ยฉุ้น ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒2.๓ นางสาววัชราวลี เดชจูด ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒2.๔ นางสาวธัญสุดา กอบการ เจ้าหน้าท่ีบัญชโีรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒2.๕ นางสาวอรวรรณ บุญไทย เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒2.๖ นายนฤทัย จิตตพันธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 



 ๒3.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่ ถ่ายภาพการร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
ประกอบด้วย 
 ๒3.๑ นายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๒3.๒ นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒3.๓ นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ สพม.14 กรรมการ 
 ๒3.๔ นางสาวธนพร อัธยาศยนนท ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรรมการ 
 23.5 นายชัยพร สินทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.พังงา กรรมการ 
 ๒3.6 นายภาณุวัฒน ์ เหินหาว ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๒4.คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ประเมินผลกิจกรรม  มีหน้าที่ ประมวลผลการจัดการแข่งขัน 
เมื่อเสร็จการแข่งขันในทุกกิจกรรม ป้อนข้อมูลผลการแข่งขันในระบบ จัดท าแบบประเมินผลกิจกรรม ประกอบด้วย 
 ๒4.๑ นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๒4.๒ นางสาวดารัญ แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒4.๓ นางสาวศุภร ทิ้งแหล๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒4.๔ นางสาวอรวรรณ บุญไทย เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒4.๕ นางสาวธัญสุดา กอบการ เจ้าหน้าท่ีบัญชีโรงเรียนอนุบาลพังงาครู กรรมการ 
 ๒4.๖ นายภาณุวัฒน ์ เหินหาว ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๒5.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลผู้ป่วย ประกอบด้วย 
 ๒5.๑ นางอัญชุลี ผลประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๒5.๒ นางศิยาภรณ์ พัฒน์สนิท ครูโรงเรียนอนุบาลพังง กรรมการ 
 ๒5.๓ นายอธิพงษ ์ พุฒเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลพังง กรรมการ 
 ๒5.๔ นางกมลรัตน์ คงนคร ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒5.๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอาภาวัลย์  พันธุ์ศุภะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ๒6.คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 ๒6.๑ นางสาวเสาวนีย์ โบบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ประธานกรรมการ 
 ๒6.๒ นางสาวดารัญ แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒6.๓ นายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 26.4 นางสาวมัซลิน บูสู ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 26.5 นางสาวปานใจ แซ่ตัน ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒6.6 นางสาวยาสมี สน ิ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ 
 ๒6.7 นางสาวศุภร ทิ้งแหล๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับทาง
ราชการ มีปัญหาให้แจ้งให้ฝ่ายอ านวยการทราบโดยเร็ว เพื่อหาทางแก้ไขให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
     (นายศุภชัย  เวชกุล) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
                                             ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 


