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13 กันยายน 2557  ระดับมัธยมศึกษา ในวันที ่14  กันยายน 2557  เพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตาม

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิแ์ละค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทัง้คัดเลือกนักเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขัน

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ คร้ังที ่64  ปี 2557  ระหว่างวันที ่17 - 19  ธันวาคม 2557  ณ จังหวัดแพร่

เพือ่ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย

1) ประธานกรรมการ

2) รองประธานกรรมการ

3)              กรรมการ

4) กรรมการ

5) นายเจริญ    ตันบุญ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการ

6) นางสมพิศ   รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

7) นางวนิดา  อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

8) นายปรีชา  สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

9) นายอุทัย    พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

10) นางปานทอง  ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

11) ว่าทีพ่ันตรีสมชาย   อินทร์ขํา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

12) นางทับทิม    ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

13) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14) นายจักรกฤช   แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที ่ ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดูแล และแก้ปัญหาในการดําเนินงานจัดการแข่งขันแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

รอง ผอ.สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ทุกคน  

ศักยภาพและเน้นความสําคัญ ทัง้ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้

ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

   เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับปฐมวัย

  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

            ด้วยสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้กําหนดจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ในวันที่

ความสามารถอย่างแท้จริง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน สถานทีแ่ข่งขัน 

ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที ่1  และ 2    โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย

1) นายธีระยุทธ  ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2) นายเฉลิม   ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

3) นายนเรศ  โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

4) นายยศพทัธ ์ ศิริสราญลักษณ์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

5) นายอุดมศักด์ิ  จักรน้ําอ่าง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

6) นายยงยุทธ  พรมฝาย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

7) นายนิรัต    โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

8) นายเชษฐ์   ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

9) นายวิเชียร  ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

10) นายสุระ  อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

11) นายธํารงค์  น่วมศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ

12) นายบรรยง  สุขศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญิการาม รองประธานกรรมการ

13) นางประทุมทิพย์  ไพเราะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ รองประธานกรรมการ

14) นายบุญธรรม  อ่อนวงศ์ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์        รองประธานกรรมการ

15) นายเจริญ  ตันบุญ ผู้อํานวยการกลุ่มฯ (ศิลปะ-ทัศนศิลป)์ กรรมการ

16) นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก(์การศึกษาปฐมวัย) กรรมการ

17) นายอุทัย  พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ (ภาษาไทย) กรรมการ

18) นางวนิดา    อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ (คณิตศาสตร์) กรรมการ

19) นางสุนันทา   รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ (วิทยาศาสตร์) กรรมการ

20) นางพุทธชาติ  จินันทุยา ศึกษานิเทศก์ (สุขศึกษาและพลศึกษา) กรรมการ

21) นางปานทอง  ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ (การงานอาชีพ) กรรมการ

22) นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ (คอมพิวเตอร์-หุน่ยนต์) กรรมการ

23) นายชาญยุทธ  มั่งค่ัง ศึกษานิเทศก์ (สังคมศึกษา) กรรมการ

24) นางผกามาศ    อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ (การศึกษาพเิศษและวทิยาศาสตร์) กรรมการ

25) นางวณกร    มะโน ศึกษานิเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ)      กรรมการ

26) ว่าทีพ่ันตรีสมชาย  อินทร์ขํา ศึกษานิเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการ

27) นางทับทิม    ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

28) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ (สังคมศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

29) นายจักรกฤช   แก้วสุข ศึกษานิเทศก(์ศิลปะ-ทัศนศิลป)์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

30) นายสุนทร  อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ (ศิลปะ-ดนตรี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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31) นางศิรินันท์     ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ (การศึกษาพเิศษและการงานอาชีพ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

32) นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที ่    พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขัน จัดทําประกาศแต่งต้ัง

คณะกรรมการ  ทําหนังสือติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก จัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน   

เตรียมสถานที ่  และสรุปผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแขง่ขนั    ประกอบด้วย

1. กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ  (เดี่ยว)

1) นายวิษณุ   แสงรัศมี    ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําริดราษฏร์บํารุง ประธานกรรมการ

2) นางศุภรัตน์  นามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนฝาง กรรมการ

3) นางป้อมเพชร   เกตุทิม ครูโรงเรียนบ้านวังโป่ง กรรมการ

4) นางสาลินี   มังคลาด ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นางสมพิศ  พิริยชนานันท์ ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการปัน้ดนิน้ ามนั  (ทีม 3 คน)

1) นายวีระศักด์ิ  ศิริประทุม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าอวน ประธานกรรมการ

2) นางเกสร   สันตินรนนท์ ครูโรงเรียนบ้านชําหนึ่ง กรรมการ

3) นางสาวกนิษฐา   ทัพมอญ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นางกัลยา   ชายสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการ

5) นางโสภา  ใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการสร้างภาพดว้ยการฉกี ตดัปะกระดาษ  (ทีม 3 คน)

1) นางสาวผกา     สอนจรูญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสมัคคี) ประธานกรรมการ

2) นางพจนารถ  คร้ามไพบูลย์ ครูโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) กรรมการ

3) นางรัชฎา    กุลศิร ครูโรงเรียนวัดห้องสูง กรรมการ

4) นางณัฐฐา   อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแหลมนกแก้ว กรรมการ

5) นางอัมพร   ปิน่รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการและเลขานุการ

     3.1 กลุ่มการศึกษาระดบัปฐมวัย  แขง่ขนัในวันที ่13  กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม

     ประธานคณะกรรมการ             นายธีระยุทธ    ทาปุก   รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ     1.  นางสาวสมพิศ    รัตนสุวรรณ       ศึกษานิเทศก์

                                                 2.   นางสาวนพพาพร   เนียมเปีย  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านคุ้งตะภา
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4 การวาดภาพระบายสีดว้ยสีเทียน(เดี่ยว)

1) นายวิเชียร   นุ้ยเย็น ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลหวัดง                            ประธานกรรมการ   

2) นางสายทิพย์   มั่นดี ครูโรงเรียนบ้านวังสําโม กรรมการ

3) นางอรุณี   แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ

4) นางสาวนิตตา   เพ็ชรครุฑ ครูโรงเรียนอนุบาลลูกรัก กรรมการ

5) นางจิณห์จุฑา  บุญสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการและเลขานุการ

    ประธานคณะกรรมการ นายธีระยุทธ  ทาปุก     รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

    ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ   1. นายอุทัย  พรมโสภา   ศึกษานิเทศก์

1. กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ  ระดบัชั้น ป. 1 - 3

1) นางระเบียบ  บุญมา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขอม                           ประธานกรรมการ   

2) นางชะอ้อน  ดีโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎ กรรมการ

3) นางสมพร แก้วประสงค์ ครูโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง กรรมการ

4) นางสาวฤทัยรัตน์  ขําแข ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

5) นางการะเกด  สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นางวิไลพร   อรุณเพ็ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง ประธานกรรมการ

2) นางปราณี  หินจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านง้ิวงาม กรรมการ

3) นางจิตติกาล  วิจารย์วงษ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

4) นางสาวปราณี   ขีปนวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

5) นางพรทิพย์   วงษ์ยิ้มใย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมเขยีนเรียงความและคัดลายมอื  ระดบัชั้น ป. 1 - 3

1) นายเกรียงศักด์ิ  วงษ์ยิ้มใย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ประธานกรรมการ

2) นางเสง่ียม   จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านดารา กรรมการ

3) นางรุ่งทิพย์  ดิษเสถียร ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

4) นางรุ่งทิพย์  ดิษเสถียร ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นางวัชรา   อตม์อ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

                                         2.  นางสาวเยาวภรณ์    สมโภชน์  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

3.2 คณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดบัประถมศึกษา

     3.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม



5

4. กิจกรรมเขยีนเรียงความและคัดลายมอื  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นายธวัช  เทศคลัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองละวาน                           ประธานกรรมการ   

2) นางละมัย  ทารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการ

3) นางประภาศรี   สุขเงิน ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

4) นางอัจฉราพรรณ  รัตนสากล ครูโรงเรียนบ้านผักขวง กรรมการ

5) นางดวงเดือน  วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดบัชั้น ป. 1 - 3

1) นายสมชาย  พุม่ศรีอินทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง ประธานกรรมการ

2) นางกรทิพย์  ทองแตง ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

3) นางกุลทรัพย์  ยาสา ครูโรงเรียนบ้านนานกกก กรรมการ

4) นางวัลลียา  สมยาโรน ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

5) นางกาญจนา  อุตสาหกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฏ กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นางฐาริณี   นวลแหยม ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน ประธานกรรมการ

2) นางคมดาว  โสดา ครูโรงเรียนบ้านหาดสองแคว กรรมการ

3) นางพรรพิมล   มีแก้วแกม ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

4) นางอรสา    เชื้อภักดี ครูโรงเรียนบ้านอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางอนงค์  บัวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมแตง่บทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นางสาวจิราพร  กล่ินขจร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุ้งวารี ประธานกรรมการ

2) นางนฤมล  เรือนคํา ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางสาวลักษณา  สุทธนะ ครูโรงเรียนอนุบาลคริสเตียน กรรมการ

4) นางฉวี   ธีระแนว ครูโรงเรียนบ้านท้ายน้ํา กรรมการ

5) นายอัสนัย  ส่ังการ ครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 กรรมการและเลขานุการ

3.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที ่2

     ประธานคณะกรรมการ   นายนเรศ  โปร่งแสง  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

    ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1. นางวนิดา     อุปธารปรีชา   ศึกษานิเทศก์

                                    2. นางสาวนิธินันท์  เกิดวาจา  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนหน้าพระธาตุ
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1. กิจกรรมแขง่ขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดบัชั้น ป. 1 - 3

1) นายณัฐเชวง  รักพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา                              ประธานกรรมการ  

2) นางสาวนราวรรณ จินตะปัญญา ครูโรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ

3) นางธนพร  ศุภโชคภรปัญญา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

4) นางอัมรินทร์   เหม็นต้นสาย ครูโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ

5) นางสาวสุจินต์  พวงพุฒิ ครูโรงเรียนพงสะตือ กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมแขง่ขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นายสมชาย  รอดเกล้ียง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุง่เศรษฐี ประธานกรรมการ

2) นายวีระ  แก้วทอง ครูโรงเรียนวัดห้องสูง กรรมการ

3) นายไพโรจน์  นุ้ยเย็น ครูโรงเรียนบ้านใหม(่เยาวชน) กรรมการ

4) นายโสภี  เกิดผล ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎ กรรมการ

5) นางบุษกร  คุ้มอักษร ครูโรงเรียนบ้านวังโป่ง กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมแขง่ขนัสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม GSP  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นายอกนิษฐ์  ขําวีระ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ประธานกรรมการ

2) นางพิณณภัส  ตลอดพงษ์ ครูโรงเรียนวัดวังกะพี้ กรรมการ

3) นายสุพจน์  ดีไพร ครูโรงเรียนบ้านดารา กรรมการ

4) นางศิริกัญญา  สุวรรณประภา ครูโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ

5) นางสาวสุภารัตน์   ต้องโม้ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ

6) นายอภิวิชญ์  ศรีจันทร์ทับ ครูโรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการ

7) นางสุดาพร  ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัคิดเลขเร็ว  ระดบัชั้น ป. 1 - 3

1) นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในเมือง                           ประธานกรรมการ   

2) นายไพฑูรย์   ภูเ่กาะ ครูโรงเรียนน้ําริดราษฎร์บํารุง กรรมการ

3) นางชุรีพร   ร้านกันทา ครูโรงเรียนบ้านฟากบึง กรรมการ

4) นางยุพินศรี  เทียมเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านง้ิวงาม กรรมการ

5) นางอัญชลี    คันทรง ครูโรงเรียนบ้านวัดดอยแก้ว กรรมการ

6) นายฉลวย   มีแก้วแกม ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

7) นางพัชรี   ปัญชะนะ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา กรรมการและเลขานุการ
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5.  กิจกรรมการแขง่ขนัคิดเลขเร็ว  ระดบัชั้น ป. 4 - 6

1) นายวิชัย  รอดเชื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแต้ว                            ประธานกรรมการ  

2) นางพฤษภา  ปาลาศ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นายชูชาติ  อ่อนอุระ ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

4) นายสุมินทร์  ระโส ครูโรงเรียนบ้านวังสะโม กรรมการ

5) นายวิทยา   ไทยปัจจุบัน ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

6) นางสุพรรณ  บุญเฉลิม ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ กรรมการ

7) นางสมคิด  คงพูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการและเลขานุการ

6 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที ่1 และประเภทที ่2) ระดบัชั้น ป. 4-6

1) นางภาวิไล   ผ่องใส ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง ประธานกรรมการ

2) นางวรรณาภรณ์  สาขา ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

3) นางสุดใจ   รอดพึง่ครุฑ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นางอนุกูล   แทนเทือก ครูโรงเรียนบ้านเด่นสําโรง กรรมการ

5) นายทวี    จันทร์เจ็ก ครูโรงเรียนประชาชนอุทิศ กรรมการและเลขานุการ

3.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที ่2

                                         3.  นายอนาวิล  จันทร์แก้ว เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนวัดน้ําใส

1. กิจกรรมการแขง่ขนัอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6

1) นายคมกฤช  แก้วบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาทะเล                          ประธานกรรมการ   

2) นายเสริม  พันธุพ์ิศาลสหกิจ ครูโรงเรียนบ้านวังแดง กรรมการ

3) นางจันจิฬา   ศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

4) นางวิลาวัลย์  ล้ิมแดงสงวน ครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ

5) นางละเมียด  เกิดเจริญ ครูโรงเรียนบ้านนาป่าคาย กรรมการ

6) นางสาวพรทิพย์  คําแสน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการ

7) นางวารีย์  แกมนิล ครูโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที ่75 กรรมการและเลขานุการ

  ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ     1.  นางสุนันทา    รักพงษ์   ศึกษานิเทศก์

     ประธานคณะกรรมการ   นายนเรศ    โปร่งแสง  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

                                         2.  นางผกามาศ   อิ่มประยูร   ศึกษานิเทศก์
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2. กิจกรรมการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ชั้น ป.4-ป.6

1) นายนเรศ  เภารอด ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง ประธานกรรมการ

2) นางเตือนใจ  เรือนใจแก่น ครูโรงเรียนน้ําริดราษฎร์บํารุง กรรมการ

3) นายนพดล  กฤษณดิลก ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฏ กรรมการ

4) นางพิกุลทอง  เรืองเดช ครูโรงเรียนหน้าพระธาตุ กรรมการ

5) นางสาววิมลา   ดีแท้ ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

6) นางสาวปวริชตรา  ยิ้มมี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการ

7) นายฉัตรชัย  เพ็ชรช้าง ครูโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1- ป.6

1) นายชาญ  สรรค์เชื้อไพบูลย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ                             ประธานกรรมการ  

2) นางเตือนจิต  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ

3) นายคารม  พลีดี ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

4) นายสามารถ  กลัดเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการ

5) นายสมคิด    กอบคํา ครูโรงเรียนบ้านท่าสัก กรรมการ

6) นางสุรีย์  โทนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัเครื่องร่อนกระดาษพับ ชั้น ป.1- ป.3

1) นายพยนต์  เงินเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนโรงหม้อมิตรภาพที ่75                            ประธานกรรมการ   

2) นายประสูตร  คล้ายกัน ครูโรงเรียนคุ้งตะเภา กรรมการ

3) นางพนอ  คําลือ ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ

4) นายวรวรรต  แดงกองโค ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

5) นางอรัญญา   มีรอด ครูโรงเรียนวัดท้ายตลาด กรรมการ

6) นายสุรพล    หอมสุนทร ครูโรงเรียนวัดดอนสัก กรรมการ

7) นางปรินดา   ผุยน้อย ครูโรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมการแขง่ขนัเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน  ชั้น ป.4- ป.6

1) นายดิเรก  สวัสดี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองละมุง        ประธานกรรมการ  

2) นางสาวสุชีลา  ใจบุญ ครูโรงเรียนวัดดอย กรรมการ

3) นายนพดล  ปิน่เวหา ครูโรงเรียนศรีอุทิศ กรรมการ

4) นางพรกมล  ศิลปะ ครูโรงเรียนบ้านท่าเด่ือ กรรมการ

5) นายประเสริฐ  เสือเกิด ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ กรรมการ

6) นายธรรมรงค์  นากัน ครูโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม กรรมการ

7) นายสมเดช   ร้านกันทา ครูโรงเรียนบ้านฟากบึง กรรมการและเลขานุการ
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6 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดบัชั้น ป. 4-6

1) นายสมเด็จ   กัดมั่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ประธานกรรมการ

2) นายสมหมาย   ทารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

3) นายอิทธิเดช   นามพร้ิงพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหลักร้อย กรรมการ

4) นางกาญจนา  อภัยภักดี ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ

5) นางลัคนา    เรืองศิรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

7 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดบัชั้น ป. 4-6

1) นายเกียรติศักด์ิ   จันแจ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่าง ประธานกรรมการ

2) นางอัญชนา   หมายดี ครูโรงเรียนเซนต์แมร่ี กรรมการ

3) นางอรวรรณ    พาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นายพิษณุ   จันทร์ยวง ครูโรงเรียนมิตรภาพที ่39 กรรมการ

5) นางบุรินทร์   เกสร ครูโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ กรรมการและเลขานุการ

1. กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1 - 3

1) นายสุนทร   อ่อนวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา                            ประธานกรรมการ   

2) นายสุรธีร์  แสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังสะโม กรรมการ

3) นางพิสมัย   โนฟอง ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

4) นางดวงเนตร   แขงามขํา ครูโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ กรรมการ

5) นางสายฝน    อุปหล้า ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่างฯ กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ป. 4 - 6

1) นายประหยัด  มีมา ผู้อํานวยการโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา ประธานกรรมการ

2) นางกฤษณา   กําปนาท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการ

3) นางศิริภักด์ิ    พุม่ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวังยาง กรรมการ

4) นางสาวพรทิพย์  แสงโรจน์ ครูโรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางยุพิน   หนุนนาค ครูโรงเรียนวัดโรงม้า กรรมการและเลขานุการ

3.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน  2557  ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 

                                                2.  นางสาวเสาวพิศ   อุ่นพันธ์     ศึกษานิเทศก์

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดขอบ    1.   นายชาญยุทธ  มั่งค่ัง     ศึกษานิเทศก์

     ประธานคณะกรรมการ   นายเฉลิม  ปาลาศ  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

                                           3.  นางสาววิไลวรรณ   ยิ้มเพชร   เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
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3. กิจกรรมภาพยนตส์ั้น ชั้น ป. 1 - 6 (ทีม 5 คน)

1) นายสรวัชร์  เทพกฤช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังสะโม                            ประธานกรรมการ  

2) นายกฤษดา  มีปิน่ ครูโรงเรียนบ้านง้ิวงาม กรรมการ

3) นายสายัณต์  นุชศรี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการ

4) นายโสภณ  พงษ์วุฒิศักด์ิ ครูโรงเรียนวัดทับใหม่ กรรมการ

5) นางพัชรี  ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมละครคุณธรรม ชั้น ป.1 - ม. 3  (ทีม 15-20 คน)

1) นายวิชชา  เทีย่งจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล                            ประธานกรรมการ  

2) นางสุรีรัตน์  วงษ์ยอด ครูโรงเรียนบ้านคลองละมุง กรรมการ

3) นางสาวสุนทร   เล็กอุทัย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

4) นางชุลีพร  มูลละ ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการ

5) นางชฏาพร  พึง่พา ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมละครประวัตศิาสตร์ ชั้น ป. 1 -ม.-  (ทีม 15 -20 คน)

1) นายอํานวย  สุขเงิน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม(่เยาวชน)                               ประธานกรรมการ   

2) นางกิ่งเพชร  ศิริบูลย์ภักดี ครูโรงเรียนน้ําริดราษฎร์บํารุง กรรมการ

3) นายทองดี  ใจวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ําไผ่ กรรมการ

4) นางสุทธาทิพย์  เอมะสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดคลองนาพง กรรมการ

5) นางอัมพร   สุบรรณจุ้ย ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป. 1 - 3

1) นายมนตรี  รักนิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ

2) นางบุญเศก   ปาลาศ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางณัฐสิณี  อุปธารปรีชา ครูโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ

4) นางดารา   มีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

5) นางจมาพร  โตลําดับ ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป. 4 - 6

1) นายศักดา  แป้นไทย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดงสระแก้ว                                      ประธานกรรมการ   

2) นางสาวอัมพร  นาพันธ์ ครูโรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการ

3) นายนุกูล   พูลจุ้ย ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการ

4) นางกําไร    ก่าํสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคน กรรมการ

5) นางจีระพร   กลํ่าเทพ ครูโรงเรียนบ้านผักขวง กรรมการและเลขานุการ
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8. กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป. 1 - 3  (ทีม 2 คน)

1) นายบุญชู  นมเนย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฟากบึง ประธานกรรมการ

2) นางสาวนิ่มนวล  อินสุวรรณ ครูโรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ

3) นางญาดา   บุญโสภาวงศ์ ครูโรงเรียนประชาชนอุทิศ กรรมการ

4) นางจินดา   วงษ์พิรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสัก กรรมการ

5) นางบรรจง  กาญจนโกมล ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ กรรมการและเลขานุการ

9. กิจกรรมมารยาทไทย ชั้น ป. 4 - 6 (ทีม 2 คน)

1) นายวัชรา  เล้ียงวงษ์ ผู้อํานวยโรงเรียนบ้านหลักร้อย ประธานกรรมการ

2) นายประโยชน์  ยะเขตต์กรณ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการ

3) นางมณฑี  เต๊ะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม กรรมการ

4) นางจรอนรัตน์  พุฒโต ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการ

5) นางรัตนะ    สวนสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

10. กิจกรรมสวดมนต์แปล  ชั้น ป. 1 - 6 (ทมี 10 คน)

1) นายวิชัย  ทะสม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น ประธานกรรมการ

2) นายเอก  บุญต้ัง ครูโรงเรียนบ้านป่าแต้ว กรรมการ

3) นางวิลาลี  เมืองศรี ครูโรงเรียนหนองกลาย กรรมการ

4) นางมลลดา   ถิ่นประชา ครูโรงเรียนบ้านแสนขัน กรรมการ

5) นางเพ็ญศรี  มูลเขียน ครูโรงเรียนวัดวังกะพี(้วิเชียรประชานุกลู) กรรมการและเลขานุการ

11 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดบัชั้น ป.1-3

1) นางนิรชา   พันธุพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดง้ิว ประธานกรรมการ

2) นายประสาน  กัลยาณมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นายไพรินทร์  เรียนแพง ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการ

4) นางรําพึง   อ่อนอุระ ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

5) นายฉลาด   มั่นดี ครูโรงเรียนบ้านวังสําโม กรรมการและเลขานุการ

12 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดบัชั้น ป. 4-6

1) นายกิตตินันท์  แก้วพันยู ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังหมู ประธานกรรมการ

2) นายปิยะศักด์ิ   ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านหลักร้อย กรรมการ

3) นางประภา   เรียนแพง ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา กรรมการ

4) นายธัชพล   หลวงเร่ือง ครูโรงเรียนบ้านขุนฝาง กรรมการ

5) นายจํารัส    ผาเจริญ ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการและเลขานุการ
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     ประธานคณะกรรมการ   นายยงยุทธ     พรมฝาย    รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดขอบ   1. นางพุทธชาติ  จินันทุยา        ศึกษานิเทศก์

                                        2.  นายกันตภณ  แก้วเปีย้    เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

1. กิจกรรมแอโรบิค ชั้น ป.1-ป.6

1) นายประภาส  แดงโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1                             ประธานกรรมการ   

2) นางกนวรรณ   เจริญวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) ส.อ.ชัยชนะ  ใจหาญ ครูโรงเรียนนาน้อยวิทยา กรรมการ

4) นายประสิทธิ ์ สานต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เยาวชนฯ กรรมการ

5) นายสืบ   ดีณรงค์ ครูโรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ

6) นายสมเดช  ทองแดง ครูโรงเรียนบ้านคลองละวาน กรรมการ

7) นางสาวสายหยุด  โตรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหาดทับยา กรรมการ

8) นางพินนิศา   แสนดี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์ กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-ป.6

1) นายจรูญ  เจือประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําลอก ประธานกรรมการ

2) นางสมใจ  สุริยะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล กรรมการ

3) นายเอนก    กาญจนโกมล ครูโรงเรียนบ้านป่าขนุนวิทยา กรรมการ

4) นายประสิทธิ ์ เหล็กสิงห์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นายจุฬา   ตรีพุฒ ครูโรงเรียนบ้านหนองกวาง กรรมการ

6) นายสุราษฏร์   รอดด้วง ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

7) นางสุดารัตน์   อินทร์ขํา ครูโรงเรียนบ้านข่อยสูง กรรมการและเลขานุการ

                                          4.  นางสาววิชญาภรณ์   มุขไกร   เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ. อต.

3.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  แขง่ขนัในวันที ่13  กันยายน  2557  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

3.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ แข่งขันในวนัที ่13 กันยายน 2557   ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

     ประธานคณะกรรมการ   นายสุระ  อ่อนแพง   รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดขอบ   1.  นายสุนทร    อองกุลนะ   ศึกษานิเทศก์ (สาระดนตรี)

                                               2.  นายเจริญ  ตันบุญ        ศึกษานิเทศก์ (สาระนาฏศิลป)์

                                               3.  นายจักรฤทช  แก้วสุข          ศึกษานิเทศก์  (สาระทัศนศิลป)์
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ศิลปะ (สาระทัศนศิลป)์

1. กิจกรรมการแขง่ขนัรวม"ศิลป์สร้างสรรค์" ระดบัชั้น ป.-1-3

1) นายเกษม  จันนคร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังแดง                             ประธานกรรมการ   

2) นายวิชิรนารถ  วัฒนาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ กรรมการ

3) นางสาวปิยนุช  เณรรอด ครูโรงเรียนวัดพญาปันแดน กรรมการ

4) นายเรืองเดช  สุขรอด ครูโรงเรียนบ้านบึงพาด กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการแขง่ขนัวาดภาพระบายสี ระดบัชั้น ป.1-3

1) นายวีระ  ทารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหาด                             ประธานกรรมการ   

2) นายจรูญโรจน์  แว่นสิม ครูโรงเรียนประชาชนอุทิศ กรรมการ

3) นายนเรศ  พิมลประเสริฐสุข ครูโรงเรียนบ้านดงช้างดี กรรมการ

4) นายธัชพล  หลวงเร่ือง ครูโรงเรียนบ้านขุนฝาง กรรมการ

5) นายนพพร  ศิวานนท์ ครูโรงเรียนบ้านน้ําไผ่ กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพดว้ยการปะตดิ ระดบัชั้น ป.1-3

1) นายบุญเรือง  กันกรด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง                             ประธานกรรมการ   

2) นายพงศ์ธร  อินทร์ลา ครูโรงเรียนบ้านหาดทับยา กรรมการ

3) นายอุดมศักด์ิ  ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการ

4) นายวิทูรย์  ใจคําสืบ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นายกัญญณัฐ   สุขสําราญ ครูโรงเรียนบ้านม่อนดินแดง กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัประตมิากรรมนูนต่ า ระดบัชั้น ป.1-3

1) นายวรากรณ์  วังแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ฯ                             ประธานกรรมการ   

2) นายสุทธิพงษ์  แอบแฟง ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นายรัชกฤช  ชาญหิรัญกุล ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

4) นางวรรณิภา  รุ่งทอง ครูโรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

5) นางสมจิตร  บุญกรับพวง ครูโรงเรียนบ้านชําตก กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมการแขง่ขนัรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดบัชั้น ป.4-6

1) นายสาโรช  ดีวิจิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกลายฯ                             ประธานกรรมการ   

2) นางนิทรา  หน่ายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองละมุง กรรมการ

3) นายสมพล  มูลเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการและเลขานุการ
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6. กิจกรรมการแขง่ขนัวาดภาพระบายสี  ระดบัชั้น ป.4-6

1) นายธานี  เล็กอุทัย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง                             ประธานกรรมการ   

2) นายปรีชา  แก้วสมศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองกล้วย กรรมการ

3) นางนิทรา  รอดชํานาญ ครูโรงเรียนน้ําริดราษฎร์บํารุง กรรมการ

4) นายชวลิต  แก่งอินทร์ ครูโรงเรียหมู่ส่ีพัฒนา กรรมการ

5) นายวิเชียร  วงษ์นริทร์ ครูโรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพดว้ยการปะตดิ  ระดบัชั้น ป.4-6  (ทีม 2 คน)

1) ส.อ.เชวงศักด์ิ  ไทยแท้ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําไผ่                             ประธานกรรมการ   

2) นายบํารุง  ทารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สอง) กรรมการ

3) นายพงษ์สวัสด์ิ  ฟองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาคะนึง กรรมการ

4) นางเส้ียน  แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

5) นายเสวียน  จู่คําสี ครูโรงเรียนบ้านหัวดาน กรรมการและเลขานุการ

8. กิจกรรมการแขง่ขนัประตมิากรรมนูนสูง  ระดบัชั้น ป.4-6 (ทีม 3 คน)

1) นายเรวัตร  สมยาโรน ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม                              ประธานกรรมการ   

2) นายสุนทร  อินทร์หม่อม ครูโรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

3) นายสมภพ  สุวรรณพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านวังโป่ง กรรมการ

4) นายปิยะศักด์ิ  ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านหลักร้อย กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ (สาระดนตร)ี

1. กิจกรรมการแขง่ขนัเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายจักรศิลป์  วงษ์พิรา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดง                             ประธานกรรมการ   

2) นายประยงค์  ร่ืนรณงค์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นายวัชระ  แตงเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นางจุฑามาศ  บุญพุม่ ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมกิจกรรมการแขง่ขนัเดี่ยวดนตรีไทย ซอดว้ง  ซออู้   ขมิ 7 หย่อง   ระดบัชั้น ป.1-6

1) ดร.อํานาจ  บุญอนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ

2) นายอรัญวดี  แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นายธงชัย  แว่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าอวน กรรมการและเลขานุการ
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3. กิจกรรมกิจกรรมการแขง่ขนัเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ และขบัร้องเพลงไทย   ระดบัชั้น ป.1-6

1) นางเรณู    สุวะ ครูโรงเรียนบ้านในเมือง                             ประธานกรรมการ   

2) นายณัฐพงศ์  ปันดอนตอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นายบัญชา  ศรชัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัวงดนตรีไทย วงปีพ่าทย์ไมน้วมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  

และวงอังกะลุง  ระดบัชั้น ป.1-6 หรือ ป.1-ม.3

1) ดร.อํานาจ  บุญอนนท์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์                             ประธานกรรมการ   

2) นายวัชระ  แตงเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นายประยงค์  ร่ืนรณงค์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นายณัฐพงศ์  ปันดอนตอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ประเภทชาย (เดี่ยว)   ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายสุวัฒน์  อินยิ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนไร่อ้อย                              ประธานกรรมการ   

2) นายประหยัด  แดงกองโค ครูโรงเรียนบ้านหาดสองแคว กรรมการ

3) นายพิษณุ   เกษรจันทร์ ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง  (เดี่ยว)   ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายทรงยศ  อินทร์วรรณา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า                            ประธานกรรมการ   

2) นายทรัพย์สิน  รักษา ครูโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ กรรมการ

3) นายไพบูลย์  โล่ห์พานิช ครูโรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ

4) นางปัทมา  จักรน้ําอ่าง ครูโรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

5) นางสวรรค์  กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย (เดี่ยว)  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายณัฐวุฒิ   อ่อนแพง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าสัก                            ประธานกรรมการ   

2) นางระพีพร  ระโส ครูโรงเรียนบ้านท่าสัก กรรมการ

3) นางรุ่งนภา  โอวภกรณ์ ครูโรงเรียนวัดดอย กรรมการ

4) นายสาธิต  วาริสสอน ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการและเลขานุการ
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8. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง (เดี่ยว)  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นางปรานอม  ศักด์ิพงศ์สิงห์ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง                             ประธานกรรมการ   

2) นายไพโรจน์  ปลิวทอง ครูโรงเรียนวัดนาทะเล กรรมการ

3) นางวิชาดา  ชาบาง ครูโรงเรียนบ้านหัวค่าย กรรมการ

4) นายสมพร  เพชรายุทธ ครูโรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ)์ กรรมการและเลขานุการ

9. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชายและหญิง (เดี่ยว)  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายสมศักด์ิ  เสือน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา                             ประธานกรรมการ   

2) นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการ

3) นายพิศาล  ฉวีศักด์ิ ครูโรงเรียนวัดท้ายตลาด กรรมการ

4) นายณัฐวุฒิ  จาดแห ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

5) นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการและเลขานุการ

10. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย (เดี่ยว)  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายประทีป  พัดจันทร์หอม ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม                             ประธานกรรมการ   

2) นายรุ่งเรือง  อ้อสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ

3) นายบรรพต   บางโพธิท์อง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคน กรรมการและเลขานุการ

11. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง (เดี่ยว)  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายมนตรี  รักนิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์                             ประธานกรรมการ   

2) นายธงชัย  ถาดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการ

3) นายจํารัส  ผาเจริญ ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

4) นางจุฑามาศ  นาคําภา ครูโรงเรียนบ้านแพะ กรรมการและเลขานุการ

12. กิจกรรมแขง่ขนัการประกวดขบัขานประสานเสียง  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นายสมจิตร   อยู่ยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านป่าขนุนวิทยา                             ประธานกรรมการ   

2) นายจิตติพันธ์  เม่นวังแดง ครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตฯ) กรรมการ

3) นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการและเลขานุการ
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ศิลปะ (สาระนาฎศิลป)์

1. กิจกรรมการแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน  ระดบัชั้น ป.4-6

1) นางสิริพร  นิยมสํารวจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ                             ประธานกรรมการ   

2) นางจันทร์เพ็ญ  จุ้ยศิริ ครูโรงเรียนบ้านง้ิวงาม กรรมการ

3) นางพัชราภรณ์  มิลินทรางกูร ครูโรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการ

4) นางอมรรัตน  นามเนียม ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

5) นางสาวสายหยุด  ม่วงอ่วม ครูโรงเรียนบ้านขอม กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน  ระดบัชั้น ป.4-6

1) นางวิไลพร  อรุณเพ็ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง                             ประธานกรรมการ   

2) นางนันทพร  วาริสสอน ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

3) นายธนะกิจ  ทิพยศ ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการแขง่ขนันาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดบัชั้น ป.4-6

1) นางลําเนาว์  ทองใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ประธานกรรมการ

2) นางสิริยา  มั่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคล กรรมการ

3) นายเทพฤทธิ ์ เกษศรี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์ กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดบัชั้น ป.1-6

1) นางลําเนาว์  ทองใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น                             ประธานกรรมการ   

2) นางสุมาลี  เภารอด ครูโรงเรียนบ้านดารา กรรมการ

3) นางวัชรินทร์  ศักด์ิพงศ์สิงห์ ครูโรงเรียนวัดวังกะพี้ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมการแขง่ขนัการแสดงตลก และมายากล  ระดบัชั้น ป.1-6 หรือ ป.1-ม.3

1) นายทวิช  บุญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้                             ประธานกรรมการ   

2) นายชม  ศักด์ิสรี ครูโรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ กรรมการ

3) นางสุนทร  ทัง่มั่งมี ครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการและเลขานุการ

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

     ประธานคณะกรรมการ   นายยงยุทธ     พรมฝาย  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1.  นางปานทอง     ปัญญาเดช    ศึกษานิเทศก์

                                                2.  นางศิรินันท์   ศรีพุทธโชติ      ศึกษานิเทศก์

                                           3.  นางสาวจีรนันท์  สงนา  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่ 214

3.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานอาชพี) แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน 2557 
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1. กิจกรรมการแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวัสดธุรรมชาตใินท้องถ่ิน  ชั้น ป.4-ป.6

1) นายสมศักด์ิ  คําลือมี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง                             ประธานกรรมการ  

2) นางทัศนีย์  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฏ กรรมการ

3) นายภูธร  ผุยน้อย ครูโรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ กรรมการ

4) นางจําเนียร  กล่อมทอง ครูโรงเรียนเต่าไหเหนือ กรรมการ

5) นางสมพิศ  แช่มช้อย ครูโรงเรียนบ้านแสนขัน กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่  ชั้น ป.4-ป.6

1) นายศุภชัย  พงศ์วุฒิศักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนพงสะตือ                            ประธานกรรมการ  

2) นายดิเรก  บุญยืน ครูโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ กรรมการ

3) นายมานัส  อรรคเดโช ครูโรงเรียนบ้านคลองกะพัว้ กรรมการ

4) นางสมปาน  ศรีจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นายเอกชัย  ฝนดี ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการแขง่ขนัประดษิฐ์ดอกไมใ้บตอง (พานพุ่มสักการะ)  ชั้น ป.4-ป.6

1) นายสุเทพ  อ๊อตศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนสัก                            ประธานกรรมการ  

2) นางไพลิน  สิงห์สา ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ กรรมการ

3) นางพัชรี  ภูจีวร ครูโรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ

4) นางทองวัน  นันทภาณุวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดวังกะพี(้วิเชียรประชานุกูล) กรรมการ

5) นางวิญญา ภาสกรวิวัฒน์ ครูโรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

4 กิจกรรม โครงงานอาชพี ชั้น ป.4-ป.6

1) นางนาตยา  เกตุวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ประธานกรรมการ 

2) นางสาวพรพิมล  คล้ายยา ครูโรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

3) นางศิวิไล  มณีสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการ

4) นางชิดาพร  อินใจ ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

5) นางจรัสศรี  สุนทรานนท์ ครูโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.4-ป.6

1) สิบเอก บุญแล  บางจับ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสัก ประธานกรรมการ  

2) นางสาววราภรณ์  แว่นศรีทอง ครูโรงเรียนวัดน้ําใส กรรมการ

3) นางรัฐฎาวรรณ  ไชยทองศรี ครูโรงเรียนวัดพญาปันแดน กรรมการ

4) นางจุรีย์  ชัยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการและเลขานุการ
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6. กิจกรรมแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-ป.6

1) นายโชคชัย   ดีเจือ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง                            ประธานกรรมการ  

2) นางสุวิมล  คงเสมอ ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

3) นางผกาแก้ว  คีมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกะชี กรรมการ

4) นางวัลลิกา อยู่หนู ครูโรงเรียนหมู่ส่ีพัฒนา กรรมการ

5) นางพิมพ์ใจ  ถิ่นประชา ครูโรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมแขง่ขนัท าอาหาร (ขนมชอ่มว่ง)  ชั้น ป.4-ป.6กิจกรรมน้ าพริก ผัดสด เครื่องเคียงชั้น ป.4-ป.6

1) นางบุญยืน   เจริญลาภ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ  

2) นางศศินันท์  หิรัญวรวงศ์กุล ครูโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ กรรมการ

3) นางประจวบ  อยู่นิ่ม ครูโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี กรรมการ

4) นางชวนชื่น  เพ็งคํา ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

5) นางอานนทชยา  ปฐมพุทธางกูร ครูโรงเรียนบ้านท่าอวน กรรมการและเลขานุการ

8. กิจกรรมแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดยีว ชั้น ป.4-ป.6

1) นายสุรินทร์  เนียมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านแม่คํามัน                             ประธานกรรมการ  

2) นางนิลวรรณ   พลอาสา ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพ กรรมการ

3) นางกรองจิตต์  ฮาวกองแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการ

4) นางสาวอัญชิษฐา  โหมดพันธุ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

5) นางลําจวน  อ่อนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

9. กิจกรรมแกะสลักผักผลไม ้ชั้น ป.4-ป.6

1) นายปิยะ  ปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระฝาง                               ประธานกรรมการ  

2) นางรุ่งทิวา  ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางมาลัย  คุ้มผล ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

4) นางกาญจนา  พูลศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา กรรมการ

5) นางวัลภา  พลอยบํารุง ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที ่1

     ประธานคณะกรรมการ  นายเชษฐ์  ไทยปิยะ   รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1.  นายปรีชา      สุขเกษม        ศึกษานิเทศก์

                                    3.  นางหนึ่งฤทัย   โตมิ   ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

                                           2.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  คําเพ็ง    เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕

3.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)์ แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน 2557
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1) นายมานะ    แย้งจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย ประธานกรรมการ

2) นายเศกสรรค์  นพศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังแดง กรรมการ

3) นายปัญญา   เกิดยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมกา

4) น.ส.ปิยภา  กรุตไคร้ ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการ

5) นางพัขรี   ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

6) นางวัตธนา   เรืองวิทยา ครูโรงเรียนบ้านชําหนึ่ง กรรมการ

7) นางรัศมี   พิลึก ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ กรรมการ

8) นางกิตติยา  มามิ่ง ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่างฯ กรรมการและเลขานุการ

1) นายสมชาย   ต่ายทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ประธานกรรมการ

2) นายนิติรัฐ   สุขวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกะพัว้ กรรมการ

3) นางวันทนา   วงษ์เดช  ครูโรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ

4) นายนิคม   ถีปรี ครูโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี กรรมการ

5) นายสิทธิชัย  รุ่งรังษี ครูโรงเรียนบ้านกองโค กรรมการ

6) นางสาวเบญจรัตน์  แสงรัศมี ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

7) นางวัตธนา   เรืองวิทยา ครูโรงเรียนบ้านชําหนึ่ง กรรมการ

8) นางนิภัทธา   นาคมี ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

1) นายประพันธ์   ทํามา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกล้วย ประธานกรรมการ

2) นายพีรวัส   ทองตีฆา ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

3) นายสัญชัย   บุญเสือ ครูโรงเรียนบ้านขอม กรรมการ

4) นางอัญชลี   เชตะมี ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

5) นายณัฐวุฒิ  เกิดเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านกองโค กรรมการ

6) นายวุฒิพงษ์  ศรีเมือง เทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

7) นายธราธร   พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการ

8) นางสาวชมชื่น  ชมภู่ ครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-book)  ชั้น ป. 4 – 6   ทีมละ 2  คน เวลา  3  ชั่วโมง

2. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 4 – 6   ทีมละ 2  คน เวลา 5  ชั่วโมง

1. กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3  ทีม 2  คน เวลา 2  ชั่วโมง
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1) นายสุวิทย์   อ่อนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนชายเขาวิทยา ประธานกรรมการ

2) นายวัชรา   อภัยชา ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการ

3) นายมณเฑียร  สอนศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคน กรรมการ

4) นางสนม  คําทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านง้ิวงาม กรรมการ

5) นางสาวอรุณศรี  แก้วบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการ

6) นางกิตติยา  มามิ่ง ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

7) นายสาวิตร  เกิดเจริญ ครูโรงเรียนวัดพญาปันแดน กรรมการ

8) นางสาวปาริฉัตร  สนมฉ่ํา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการและเลขานุการ

1) นายอารัญญู แก้วอุดรศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโรงม้า ประธานกรรมการ

2) นางปรานาม   โตง้ิว ครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ

3) นายชาญชัย   ขําฉา ครูโรงเรียนบ้านน้ําลอก กรรมการ

4) นายตระการ   ปัน้คุ้ย ครูโรงเรียบ้านแหลมทอง กรรมการ

5) นางกมลวรรณ  จารุชาต ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

6) นายสุริยา   มาติดต่อ ครูโรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

7) นางจันทร์ทิพย์  พิมพ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ กรรมการ

8) นางสาวพนิดา  ศักด์ิศรี ครูโรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์บงัคับมือ  ระดับชั้น ป. 1 – 6   ทีมละ  3  คน  

1) นายสยอง   มามิ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําอา่งฯ                             ประธานกรรมการ   

2) นางสาวปิยภา  กรุตไคร้ ครู โรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

3) นายพพิฒัน์พงศ์  แทนเทือก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการ

4) นางสาวนิตยา  อนิชาญ ครู โรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ

5) นางสาวสุดารัตน์  สังขเ์งิน ครู โรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

6) นางสาวสุกญัญา  จนัทร์ยวง ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

7) นางสาวทิพวรรณ  จอยสีทอง ครู โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการและเลขานุการ

     ประธานคณะกรรมการ   นายเชษฐ์   ไทยปิยะ  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1.  ว่าทีพ่ันตรีสมชาย   อินทร์ขํา      ศึกษานิเทศก์

                                                3.  นางสาวนันทา   แก้วสุริบูรณ์   เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนวัดวังยาง

                                                2.  นางวณกร  มะโน  ศึกษานิเทศก์

5. กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป. 4 – 6   ทีมละ  2  คน  เวลา  3  ชั่วโมง   

3.2.9 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ แข่งขันในวนัที ่13  กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที ่1

4. กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ชั้น ป. 4 – 6   ทีมละ 2  คน เวลา 3  ชั่วโมง
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1. การแขง่ขนักิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้น ป.1-3

1) นายประวะเรศ  เพ็ชร์ช้าง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าทองฯ                             ประธานกรรมการ   

2) นางสุกัญญา   ไทยปิยะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ กรรมการ

3) นางนิภา  ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ

4) นางเดือนกวี   ทองก้อน ครูโรงเรียนวัดโพธิท์อง กรรมการ

5) นางสาวโสภิตา  คําด้วง ครูโรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการ

6) นางทัศนีย์  แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

7) นางสาวภัควลิญชญ์  ศรีใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

8) นางอัญชลี   บัวสด ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน  กรรมการ

9) นางพร้อมพรรณ  ไกรสุทธินันท์ ครูโรงเรียนวัดวังยาง กรรมการและเลขานุการ

2. การแขง่ขนักิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้น ป.4-6

1) นายชิน  วันมา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ                             ประธานกรรมการ   

2) Mrs. Kromprodo Uy Cambogครูโรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางสาวกฤตยา   ทองแต้ม ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์      กรรมการ

4) นางสมศรี    ศิริวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าสัก กรรมการ

5) นางนิจสิริ   สิทธิยศ ครูโรงเรียนสวนหลวงฯ กรรมการ

6) นางปรียานุช   ปานสุคนธ์ ครูโรงเรียนวัดนาทะเล กรรมการ

7) นางสาวอัญชลี   เบาใจ ครูโรงเรียนวัดดอนสัก กรรมการ

8) นางนงนุช   กูลไข ครูโรงเรียนบ้านข่อยสูง กรรมการ

9) นางสาวศิรินภา  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านดอนโพ กรรมการและเลขานุการ

3. การแขง่ขนักิจกรรม Spelling Bee ชั้น ป.1-3

1) นายมนู  ม่วงศรีศักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านง้ิวงาม                              ประธานกรรมการ   

2) นางปัทมา  รอดทัง่ ครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา กรรมการ

3) นายไกรฤกษ์  ทองคํานุช ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ กรรมการ

4) นางเรณู  เผือกกล่อม ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

5) นางกรรณิกา  พงศ์วุฒิศักด์ิ ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการจับเวลา  1  กรรมการพิธีกร  1  กรรมการเก็บตัวนักเรียน  3

หมายเหต ุ กรรมการตัดสินแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ประธาน 1 กรรมการตัดสิน 3
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4. การแขง่ขนักิจกรรม Spelling Bee ชั้น ป.4-6

1) นายเจม  เม่นวังแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)                              ประธานกรรมการ   

2) นางสุปราณี  ปิน่นาค ครูโรงเรียนบ้านแพะ กรรมการ

3) นางสาวเพ็ญพักตร์  อินแจ้ ครูโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ กรรมการ

4) นายรัชชานนท์  เกษภู ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน กรรมการ

5) นายแสน  รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์      กรรมการและเลขานุการ

5. การแขง่ขนักิจกรรมการประกวดเล่านิทาน Story Telling ชั้น ป.4-6

1) นางธัญญรัตน์  จิรวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชําทอง                             ประธานกรรมการ   

2) นาญชาญชัย   ชํานาญเอื้อ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

3) นางปิลันฎา  สังข์โพธิ ์ ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

4) นางศิริกาล  แก้วก่า ครูโรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการ

5) นางสาวสมพร  กะรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ      กรรมการและเลขานุการ

6.การแขง่ขนักิจกรรม Multi Skills Competition ชั้น ป.4-6

1) นายบุญเลิศ  จันจัด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้ายน้ํา                             ประธานกรรมการ   

2) นายประจญ  ภูส่วัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านวังโป่ง กรรมการ

3) นางอุษา  มณีกลัด ครูโรงเรียนบ้านทุง่ป่ากระถิน กรรมการ

4) นายธนาวุฒิ   มั่นแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางสุพิศ   สมศักด์ิ ครูโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา กรรมการและเลขานุการ

7. การแขง่ขนัพูดภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ชั้น ม. 1-3 (แขง่ขนัวันที ่ 13  กันยายน 2557)

1) นายพิชาติ  โพทัพ ผู้อํานวยการโรงเรียนหวัวเฉียว                             ประธานกรรมการ   

2) Mrs. Fan XinXin ครูจีนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ๋ กรรมการ

3) Mrs. Quan Hui Li ครูจีนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ๋ กรรมการ

4) Mr. Changchen ครูจีนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางบุษบา  พรมแก้วต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์      กรรมการและเลขานุการ

8. การแขง่ขนักิจกรรม ASEAN QUIZ ชั้น ป.4-6

1) นายพิทักษ์  สนประเทศ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ                              ประธานกรรมการ   

2) นางกนิษฐา  ท่ากระเบา ครูโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 กรรมการ

3) นายนิรัติ  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านดารา กรรมการ

4) นางสาวทิพวัลย์  ดีพลับ ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ

5) นางสาวศรัญญา   ตาพ่วง ครูโรงเรียนบ้านท้ายน้ํา            กรรมการและเลขานุการ
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     ประธานคณะกรรมการ  นายยศพัทธ์  ศิริสราญลักษณ์  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ  1. นางณัฐพัชร์   โรจน์ธนปัญญากุล   ศึกษานิเทศก์             ศึกษานิเทศก์

1. กิจกรรมการผูกเงื่อน เดนิทรงตวัและโยนบอล  ชั้น ป.1- ป.3

1) นายเอนก  เทศคลัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่                            ประธานกรรมการ   

2) นางเกษร   เทศคลัง ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ กรรมการ

3) นายฉลามชัย  สกุลโพน ครูโรงเรียนบ้านนาน้อยวิทยา กรรมการ

4) นางอัญชนิดา  จันทร์เจ๊ก ครูโรงเรียนชายเขาวิทยา กรรมการ

5) นายอภิรักษ์  น่วมศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

6) นายวุฒินันท์  รักดี ครูโรงเรียนเปีย่มเมธีวิทยาลัย กรรมการ

7) นายประกาศ   เพียสามารถ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

8) นายประเสริฐ    อินทรัพย์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

9) นายสุเทพ  บุญกรับพวง ครูโรงเรียนบ้านชําตก กรรมการ

10) นายไพรัช    จันไทย ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการ

11) นายสถาพร  ทํานุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฏ กรรมการ

12) นางวรรณภา   ชุ่มกล่ิน ครูโรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการใชเ้ขม็ทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-ป.6

1) นายสุรพล  ทํานุพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอย                             ประธานกรรมการ   

2) นายประสาน  บุญมี ครูโรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ

3) นายบัณฑิต   ทํานุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดารา กรรมการ

4) นายบุญทัน   ปานใย ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

5) นายวิรัต   น้อยหัวหาด ครูโรงเรียนบ้านคลองกล้วย กรรมการ

6) นายตนุภัทร   สาหร่าย ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. 39 กรรมการ

7) นายสมชาย   สาขา ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

8) นายปิยะ    สิงหนาท ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

9) นายเสน่ห์   แก้วหนู ครูโรงเรียนบ้านชําทอง กรรมการ

10) นายถกลเกียรติ  ใหม่ตาจักร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ กรรมการและเลขานุการ

                                            2.  นายภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบูลย์               เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนเหล็กน้ําพี้

                                  3.  นายสิทธิเดช  จันทร์อินทร์                      เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนวัดดงสระแก้ว  

3.2.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แขง่ขนัในวันที ่13   กันยายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดติถ์
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3. กิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ป.1- ป.6

1) นายกนต์ธร  เกิดบํารุง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกองโค                             ประธานกรรมการ   

2) นางมันทนา    มณตะคุ ครูโรงเรียนบ้านคลองละมุง กรรมการ

3) นายสุพจน์  แก้วมูล ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการ

4) นางอัฉริยา  คล้ายคลึง ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

5) นางวันดี  เพ็ชร์ช้าง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ชั้น ป.4-ป.6

1) นายขวัญธิชล  บุญกาวิน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง                             ประธานกรรมการ   

2) นางจิราพร  คมดี ครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ

3) นางจันทนา  บุตรดา ครูโรงเรียนบ้านแสนขัน กรรมการ

4) นายพิมล  จาดศรี ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการ

5) นางสาวน้ําเพชร  ภูเ่กาะ ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ชั้น ป.4-ป.6

1) นายเสวก   มูลเขียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผักขวง                              ประธานกรรมการ   

2) นางบุญณิศา  อยู่สุข ครูโรงเรียนวัดนาทะเล กรรมการ

3) นางศิวารัตน์  อินทร์ชู ครูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ กรรมการ

4) นางสาวเครือวัลย์   เหมืองหม้อ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

5) นางสาวนิทรา  ฉายบ้านใหม่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคน กรรมการและเลขานุการ

1. กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นางระพีพร  พรหมน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม                             ประธานกรรมการ   

2) นางเรณู  เขียวอ่อน ครู โรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

3) นางดุษฎี  กอบกํา ครู โรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

4) นางวิภาพร  อุ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการ

5) นางวัลภา  พลอยบํารุง ครู โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

    ประธานคณะกรรมการ   นายธีระยุทธ  ทาปุก   รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

    ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1. นายอุทัย  พรมโสภา                        ศึกษานิเทศก์

                                             2. นางฐิติมา   พรมโสภา               เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ

3.3 คณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดบัมธัยมศึกษา

3.3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แขง่ขนัในวันที ่14  กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
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2. กิจกรรมเขยีนเรียงความและคัดลายมอื  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายศิริศักด์ิ  คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านร้องลึก ประธานกรรมการ

2) นางจันทร์แรม  ทองพงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมการ

3) นางสาวทิพวรรณ  อินทร์เทศ ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการ

4) นางณัฐฏณิชา  ล้ิมอุตสาหะ ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

5) นางจินตนา  ก้อนเครือ ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายภราดร  เชียงส่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย ประธานกรรมการ

2) นางฉลาด  ภูส่วัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

3) นางจีรวรรณ  ดงปารี ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นางวาสนา  วรรณสวาท ครู โรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

5) นางวันดี  เสาร์แดน ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายชัชวาลย์  เพชร์แบน ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 ประธานกรรมการ

2) นางตันติมา  มามิ่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

3) นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการ

4) นางกัลยา  พันถา ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นายธวัช  สุขวิทย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมแตง่บทร้อยกรอง กลอนสุภาพ(๘ บท)  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นางสุภารัตน์  เต็มกันทา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแพะ ประธานกรรมการ

2) นายสรธัญ  ทองก้อน ครู โรงเรียนบ้านข่อยสูง กรรมการ

3) นางวาสนา  ท้าวอาศา ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

4) นางสุพัชรินทร์  เค้าโคน ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นางศรีเรือน  ยิ้มศรีเจริญกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 กรรมการและเลขานุการ

3.3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แขง่ขนัในวันที ่14 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที ่2

                                              2.  นางสาวนิธินันท์   เกิดวาจา      เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ

    ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ   1.  นางวนิดา     อุปธารปรีชา   ศึกษานิเทศก์

     ประธานคณะกรรมการ   นายนเรศ   โปร่งแสง  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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1. กิจกรรมแขง่ขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายเผด็จ  ทานะขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา                             ประธานกรรมการ   

2) นางสาวปิยะวรรณ  คล้ายยา ครู โรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

3) นางสาวกัลยา  ม่วงรัก ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

4) นางสาวชุติพร  จันทร์ภูมิ ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

5) นางสิริกุล  รักสัจจา ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที ่1 และประเภทที ่2)    ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายเทพมนูญ  แกล้วกสิกรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ประธานกรรมการ

2) นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางลําดวน  ถงคํา ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

4) นางเยาวลักษณ์  ผลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

5) นางมาลัย  เมณฑ์กูล ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมแขง่ขนัสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม GSP  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายอกนิษฐ์  ขําวีระ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ประธานกรรมการ

2) นางนงเยาว์  ใจกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางสาวพรรณิการ์  โก๊ะกอย ครู โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ)์ กรรมการ

4) นางสมพร  ราชเฉลิม ครู โรงเรียนบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

5) นางกาญจนา  ทนันไชย ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 กรรมการ

6) นางสาวศิรินภา  เนตรใจ ครู โรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

7) นางสุนิษา  ดีแท้ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัคิดเลขเร็ว  ระดบัชั้น ม. 1 - 3

1) นายประเจตน์  จันทร์ลภ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังปรากฎ                              ประธานกรรมการ   

2) นายวริศ  ท้าวกัญญา ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นายเสกสรร  น้อยยอด ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

4) นายบรรยง  ภูมิอรัญ ครู โรงเรียนนานกกก กรรมการ

5) นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

6) นางวราภรณ์  กรรขํา ครู โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ กรรมการ

7) นางจรินทร์  คงตาล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการและเลขานุการ
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1. กิจกรรมการแขง่ขนัอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  ชั้น ม.1-3

1) นายเทวินทร์  สอนเพ็ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาอิซาง                              ประธานกรรมการ   

2) นางสาวปาจรีย์  ภูษิตสิริทรัพย์ ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ กรรมการ

3) นายธีรภัทร  บุญพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

4) นางสาวศิริรัตน์  สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านข่อยสูง กรรมการ

5) นางสมาพร  ภูตระกูล ครู โรงเรียนเปีย่มเมธีวิทยาคาร กรรมการ

6) นายสมชาย  โตลําดับ ครู โรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

7) นายอํานวย  คําศรี ครู โรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ชั้น ม.1-3

1) นายชาญ  สรรค์เชื้อไพบูลย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ                             ประธานกรรมการ   

2) นายเกื้อกูล  ไวเปีย ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

3) นายพิศาล  อักษร ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

4) นายอภิวิชญ์  ศรีจันทร์ทับ ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการ

5) ว่าที ่ร.ต.หญิงสุภาพร  โปธาตุ ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์  ชั้น ม.1-3

1) นายทรงยศ  อินวรรณา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า                             ประธานกรรมการ   

2) นางชนิดา  กลัดสุด ครู โรงเรียนบ้านหาดสองแคว กรรมการ

3) นางวารี  พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

4) นางศศิธร  มากคล้าย ครู โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการ

5) นายไพฑูรย์  แสนจันทร์ต๊ะ ครู โรงเรียนนานกกก กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชั้น ม.1-3

1) นายสุรพงษ์  หอมสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิท์อง                             ประธานกรรมการ   

2) นางจรรยาลักษณ์  ทีกว้าง ครู โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

3) นางรุจิรา  เทพอาจ ครู โรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

4) นายธนภูมิ  แก้วสงค์ ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

5) นางสาววิมลา  ดีแท้ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

3.3.3 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์  แข่งขันในวนัที ่14  กันยายน 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที ่2

     ประธานคณะกรรมการ   นายนเรศ    โปร่งแสง  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1.  นางสุนันทา    รักพงษ์   ศึกษานิเทศก์

                                                 3. นางสาวจิตรานันท์   ดาราบถ  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านดารา

                                            2.  นางผกามาศ   อิ่มประยูร   ศึกษานิเทศก์
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6) นางวิไล  แสงเทียน ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

7) นายฉัตรชัย  เพ็ชร์ช้าง ครู โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3

1) นายสิทธิศักด์ิ จันทร์ดุ้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนนานกกก                             ประธานกรรมการ   

2) นายแสนศักด์ิ  ด่านสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

3) นายกิตติ  เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านขุนฝาง กรรมการ

4) นายทองใบ  นึกอุ่นจิตร ครู โรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

5) นางสาวอําพร  ศิริกันทา ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมการแขง่ขนัเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการตดิล้อบินขึ้นจากพ้ืน)  ชั้น ม.1-3

1) นายชูชีพ  อินทร์ลา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา                             ประธานกรรมการ   

2) นายณรงค์  เพ็งบ้านไร่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสัก กรรมการ

3) นายมนัส  อยู่จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการ

4) นายนพดล  ปิน่เวหา ครู โรงเรียนศรีอุทิศ กรรมการ

5) นายจักรเพ็ชร์  เส็งชา ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการ

6) นายรัตนพล  ผิวผ่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการ

7) นายสามารถ  ผมทํา ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแขง่ขนัเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยดว้ยมอื) ชั้น ม.1-3

1) นายชูชีพ  อินทร์ลา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา                              ประธานกรรมการ   

2) นายณรงค์  เพ็งบ้านไร่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสัก กรรมการ

3) นายมนัส  อยู่จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่ กรรมการ

4) นายนพดล  ปิน่เวหา ครู โรงเรียนศรีอุทิศ กรรมการ

5) นายจักรเพ็ชร์  เส็งชา ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการ

6) นายรัตนพล  ผิวผ่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการ

7) นายสามารถ  ผมทํา ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

                          3.  นางสาววิไลวรรณ  ยิ้มเพชร   เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว

     ประธานคณะกรรมการ   นายเฉลิม  ปาลาศ    รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

     ผู้ประสานงาน    1.  นายชาญยุทธ  มั่งค่ัง    ศึกษานิเทศก์

3.3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  แขง่ขนัในวันที ่ 14  กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

                          2.  นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ์     ศึกษานิเทศก์
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1. กิจกรรมเพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3

1) นายจํารัส  ผาเจริญ ครูโรงเรียนด่านแม่คํามัน                             ประธานกรรมการ   

2) นางกฤษณา   กําปนาท ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการ

3) นางสาวอัมพร  ร่าเริง ครู โรงเรียนบ้านวังดิน กรรมการ

4) นางเอมอร  อ่อนวัง ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  ชั้น ม.1-3

1) นายอุดม  รัตนสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น                              ประธานกรรมการ   

2) นางอนุชิดา  ฉั่วประเสริฐ ครู โรงเรียนนานกกก กรรมการ

3) นางอัญชลี  อินทร์ทรัพย์ ครู โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

4) นายมาโนช  ปานสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

5) นายสมหมาย  โนฟอง ครู โรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมภาพยนตร์สั้น  ชั้น ม.1-3

1) นายวัชรพงษ์  ตลอดพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําไคร้                             ประธานกรรมการ   

2) นายโสภณ  พงษ์วุฒิศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กรรมการ

3) นายจําเริญ   กาวิลัย ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

4) นายประดับ  ท้วมนา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

5) นางพัชรี  ชูช่วย ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ม.1-3

1) นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้ําใส                              ประธานกรรมการ   

2) นายเจตพงษ์  เล้ียงประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

3) นางอรพิน  อนุสุริยา ครู โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

4) นางสาวพรทิพย์  แสงโรจน์ ครู โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางภัคจิรา  มงคลทัศพร ครู โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมมารยาทไทย  ชั้น ม.1-3

1) นายสิริพล  เตียเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง                             ประธานกรรมการ   

2) นางดารุณี  นาคะพงษ์ ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

3) นายปรีชา  ชูอยู่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการ

4) นายอนุสรณ์  ผลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

5) นางอรัญญา  ขําวีระ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ
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1. กิจกรรมแอโรบิก  ชั้น ม.1-3

1) นายพิทักษ์  รัตนอุทัยกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้                             ประธานกรรมการ   

2) นายเชิดศักด์ิ  สุขสาด ครู โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน กรรมการ

3) นายสุธน  โพธิโ์ชติ ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

4) นายธนกฤต  แสนดี ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

5) นายดุสิต  วารี  ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการ

6) นายกวี  พุฒโต ครูโรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการ

7) นางสรัญญา  จินดากุล ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้น ม.1-3

1) นายเอก  กิ่งจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนายาง                             ประธานกรรมการ

2) นายบุญวัฒน์  กาทอง ครูโรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

3) นายชัยวุฒิ  นาคะพงษ์ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

4) นายมนัส  จรจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

5) นายสุทัศน์  ลิดี ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการ

6) นายเกียรติพันธ์  พุม่วิเชียร ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

7) นางสมใจ  ป้อมสนาม ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ (สาระทัศนศิลป)์

1. กิจกรรมการแขง่ขนั"ศิลป์สร้างสรรค์"  ชั้น ม.1-3

1) นายสมพร   วัลลิยะเมธี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว ประธานกรรมการ   

2) นางจุฑามาศ  บุญพุม่ ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

3) นายอุดมศักด์ิ  ศรีเพ็ชร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้ กรรมการและเลขานุการ

     ผู้ประสานงาน    1.  นายสุนทร    อองกุลนะ   ศึกษานิเทศก์  (สาระดนตรี)

                           2.  นายจักรกฤช          ศึกษานิเทศก์  (สาระทัศนศิลป)์

                      4.  นายมานพ    นาจวิจิตร  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์ สงเคราะห์)

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1.  นางพุทธชาติ  จินันทุยา      ศึกษานิเทศก์

                                                2.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  คําเพ็ง    เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5

3.3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แขง่ขนัในวันที ่14  กันยายน 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

     ประธานคณะกรรมการ   นายสุระ  อ่อนแพง               รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

                           3.  นายเจริญ  ตันบุญ         ศึกษานิเทศก์  (สาระนาฏศิลป)์

3.3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แขง่ขนัในวันที ่14 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

     ประธานคณะกรรมการ   นายยงยุทธ     พรมฝาย    รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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2. กิจกรรมการแขง่ขนัวาดภาพระบายสี ชั้น ม.1-3

1) นายเจษฎา  เจนวิทยาสากล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางวุน้                              ประธานกรรมการ   

2) นายชวลิต  แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนหมู่ส่ีพัฒนา กรรมการ

3) นายสมบูรณ์  อินใจ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ

4) นายเกรียงศักด์ิ  ภูมิประเทศ ครูโรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ฯ กรรมการ

5) นายสุทธิพงษ์  แอบแพง ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ชั้น ม.1-3

1) นายวิษณุ  ปกรณ์ธาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ํา                             ประธานกรรมการ   

2) นางสาวนราวรรณ  คําสอน ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นางเส้ียน  แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัเขยีนภาพไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.1-3

1) นายสัมฤทธิ ์ ช้ามะเริง ผู้อํานวยการโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์                             ประธานกรรมการ   

2) นายสุนทร  อินหม่อม ครูโรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

3) นายอนุวัตร  นันตา ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพดว้ยการปะตดิ ชั้น ม.1-3

1) นายธีระพล  ศรีทองอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี                              ประธานกรรมการ   

2) นายวัชรา  เกิดก่อวงษ์ ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี กรรมการ

3) นายนันทณ์ธนาวินทร์  ขมินทกูลครูโรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมการแขง่ขนัวาดภาพลายเส้น ชั้น ม.1-3

1) นายเจน  มีแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง                             ประธานกรรมการ   

2) นายบํารุง  ทารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สอง) กรรมการ

3) นายประวิณ  แก้วอุดรศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน กรรมการ

4) นายทิพวรรณ  แปงการิยา ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

5) นายสมคิด  แก้วเปีย้ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแขง่ขนัประตมิากรรมลอยตวั  ชั้น ม.1-3

1) นายสมพงษ์  พรมฝาย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเด่นด่าน                             ประธานกรรมการ   

2) นายเสน่ห์  อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎ กรรมการ

3) นายสายัน  หลวงแสน ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ
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ศิลปะ (สาระดนตร)ี

1. กิจกรรมการแขง่ขนัเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวงใหญ่ ชั้น ม.1-3  (เดี่ยว)

1) นายประยงค์  ร่ืนณรงค์ อ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์              ประธานกรรมการ

2) นายวัชระ  แตงเทศ อ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์                      กรรมการ

3) นายทรัพย์สิน  รักษา ครูโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรไีทย ซอด้วง  ซออู้  จะเข้  ขิม 7 หย่อง  ชั้น ม.1-3 

1) นายสุดประเสริฐ  จันทร์ฟัก ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน                             ประธานกรรมการ   

2) นายจําเนียร  ตันหิง ครูโรงเรียนบ้านผักขวง กรรมการ

3) ดร.อํานาจ  บุญอนนท์ อ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์  กรรมการ กรรมการ

4) อ.อรัญวดี  แสงทอง อ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมกิจกรรมการแขง่ขนัเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ  ขบัร้องเพลงไทย ชั้น ม.1-3 

1) นายณัฐพงศ์  ปันดอนทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์           กรรมการ                             ประธานกรรมการ   

2) นายบัญชา  ศรชัย อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์           กรรมการ

3) นายบรรพต  บางโพธิท์อง ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมการแขง่ขนัวงดนตรีสตริง  ชั้น ม.1-3   

1) นายภราดร  เชียงส่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย                             ประธานกรรมการ   

2) นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์   สพม.เขต 39 กรรมการ

3) นายชวน  ตันแก้ว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์   สพม.เขต 39 กรรมการ

4) นายสามารถ  กลัดเพชร ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการ

5) นางจุฑามาศ  นาคําภา ครูโรงเรียนบ้านแพะ กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม  ระดบัชั้น ป.1-6 หรือ ป.1-ม.3

1) นายชูชาติ  มีจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านข่อยสูง                              ประธานกรรมการ   

2) นายบรรพต  บางโพธิท์อง ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ

4) นายชวน  ตันแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางจุฑามาศ  นาคําภา ครูโรงเรียนบ้านแพะ กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่  (ชาย-หญิง) ชั้น ม.1-3 เดี่ยว

1) นายประดิษฐ์  ทิพย์ลุ้ย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดารา                             ประธานกรรมการ   

2) นายสายพิณ  พูลจ่าง ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

3) นายจิตติพันธุ ์ เม่นวังแดง ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ
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4) นายสุรชัย   คุณาน้อย ครูโรงเรียนบ้านแหลมถ่อน กรรมการ

5) นายชานนท์  ภาคภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง  (ชาย-หญิง) ชั้น ม.1-3 เดี่ยว

1) นายสมศักด์ิ  เสือน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา                             ประธานกรรมการ   

2) นางปรานอม  ศักด์ิพงศ์สิงห์ ครูโรงเรียนวัดท่าทองฯ กรรมการ

3) นางจุฑามาศ  นาคําภา ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

4) นายธนากร   จันทร์เส็ง ครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 กรรมการ

5) นายชานนท์  ภาคภูมิพงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล  (ชายและหญิง)  ชั้น ม.1-3 เดี่ยว

1) นายมนตรี  รักนิยม ผู้อํานวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์                             ประธานกรรมการ   

2) นายณัฐวุฒิ  จาดแห ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

3) นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา  สพม.เขต 39 กรรมการและเลขานุการ

8. กิจกรรมการแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (ชายและหญิง)  ชั้น ม.1-3  เดี่ยว

1) นายศักดา  แป้นไทย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดงสระแก้ว ประธานกรรมการ   

2) นายประทีป  พัดจันทร์หอม ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

3) นายเสวก  อรัญสวรรค์ ครูโรงเรียนไผ่ใหญ่ฯ กรรมการ

4) นายกิตติ   เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านขุนฝาง กรรมการ

5) นางชยุตรา    จันจัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคน กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ (สาระนาฎศิลป)์

1. กิจกรรมการแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน  ชั้น ม.1-3

1) นางสิริพร  นิยมสํารวจ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไร่อ้อย                              ประธานกรรมการ   

2) นางลําเนา  ทองใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการ

3) นางสาวสายหยุด  ม่วงอ่วม ครูโรงเรียนบ้านขอม กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.1-3

1) นางสํารวย  รัศมี ครูโรงเรียนบ้านนายาง ประธานกรรมการ

2) นางวีระวรรณ  แดงกองโค ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

3) นางปิยะมาศ   รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการและเลขานุการ
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 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

1. กิจกรรมการแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวัสดธุรรมชาตใินท้องถ่ิน ชั้น ม.1-3

1) นายสมศักด์ิ คําลือมี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง                             ประธานกรรมการ   

2) นางสุริยา  มั่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ําอ่างฯ กรรมการ

3) นายจํานงค์  สุตกมลกุล ครูโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ กรรมการ

4) นางพัชรี  ภูจ่ีวร ครูโรงเรียนหวัวเฉียว กรรมการ

5) นางสาวสมเพชร  เรียนหม่อม ครูโรงเรียนบ้านน้ําไคร้ กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ชั้น ม.1-3

1) นายศุภชัย พงศ์วุฒิศักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนพงสะตือ                              ประธานกรรมการ   

2) นายไพทูล  ทองเปรม ครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นายบรรจง  หงษ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

4) นางนวลปรางค์  บุญมีสุข ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

5) นายบุญเรือง ปาวะนา ครูโรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการแขง่ขนัประดษิฐ์ดอกไมใ้บตอง (กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ)   ชั้น ม.1-3

1) นายสุเทพ  อ๊อตศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนสัก                              ประธานกรรมการ   

2) นางภัคจิรา  มงคลทัศพร ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการ

3) นางอุไร  ปานใย ครูโรงเรียนบ้านบ้านนาอิซาง กรรมการ

4) นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชา ครูโรงเรีนนวัดแม่เฉย กรรมการ

5) นางวัลภา  พลอยบํารุง ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมโครงงานอาชพี ชั้น ม.1-3

1) นางนาตยา  เกตุวงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียวัดบ้านเกาะ                             ประธานกรรมการ   

2) นายพนาวุฒิ  จับทอง ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

3) นายสันต์ชัย  บุญเล้ียง ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อย กรรมการ

4) นางศศินันท์  หิรัญวรวงศ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ กรรมการ

5) นางสาวผกามาศ  เขียนนา ครูโรงเรียนบ้านขุนฝาง กรรมการและเลขานุการ

                      3.  นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนนาน้อยวิทยา

3.3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานอาชพี) แขง่ขนัในวันที ่14  กันยายน 2557 

     ประธานคณะกรรมการ   นายยงยุทธ  พรหมฝาย     รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

                          2.  นางศิรินันท์   ศรีพุทธโชติ      ศึกษานิเทศก์

     ผู้ประสานงาน    1.  นางปานทอง   ปัญญาเดช     ศึกษานิเทศก์
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5. กิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ม.1-3

1) สิบเอก บุญแล  บางจับ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสัก                             ประธานกรรมการ   

2) นางสมปาน  ศรีจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

3) นายอัครพล  บุญต้ัง ครูโรงเรียนวัดโรงม้า กรรมการ

4) นางสาวบุญเย็น  บุญส่ง ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

5) นางเกศรา  เพ็งด้วง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมแปรรูปอาหาร  ชั้น ม.1-3

1) นางนิรชา     พันธุพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดง้ิว                             ประธานกรรมการ   

2) นางสุมาลี  อ๊อตศิริ ครูโรงเรียนวัดเจดีย์ กรรมการ

3) นางรุ่งรัศม์  จันทรา ครูโรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการ

4) นางมยุรี คงนุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 กรรมการ

5) นางสุคนธ์  แก่งศิริ ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.1-3

1) นายบุญยืน   เจริญลาภ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา                             ประธานกรรมการ   

2) นางประจวบ  อยู่นิ่ม ครูโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี กรรมการ

3) นางนิลวรรณ  พลอาสา ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

4) นางบังอร  สว่างภักด์ิ ครูโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 กรรมการ

5) นางอานนทชยา  ปฐมพุทธางกูร ครูโรงเรียนบ้านท่าอวน กรรมการและเลขานุการ

8. กิจกรรมแขง่ขนัท าอาหารจานเดยีว ชั้น ม.1-3

1) นายสุรินทร์  เนียมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านแม่คํามัน                             ประธานกรรมการ   

2) นางนารีรัตน์  ห่านประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางธมลวัลย์  สุขก้อน ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

4) นางกัลยา เกิดก่อวงษ์ ครูโรงเรียนร้องประดู่ กรรมการ

5) นางมยุรี  ตรีพุฒิ ครูโรงเรียนบ้านบึงพาด กรรมการและเลขานุการ

9. กิจกรรมแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ชั้น ม.1-3

1) นายปิยะ  ปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระฝาง                             ประธานกรรมการ   

2) นางวันทนา  เกิดมั่น ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

3) นางสุวคนธ์  แก่งศิริ ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

4) นางสาวสิรินาฎ สุขสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

5) นางชูศรี  นุชโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านง้ิวงาม กรรมการและเลขานุการ
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แขง่ขนัในวันที ่14 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที ่1

1) นายเชษฐ์   ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อตุรดิตถ ์เขต 1                             ประธานกรรมการ

2) นายปรีชา       สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน

3) นางสาวจนัทร์เพญ็  คําเพง็ เจา้หน้าทีธุ่รการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา5 ผู้ประสานงาน

4) นางหนึ่งฤทัย    โตมิ ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ์ ผู้ประสานงาน

1. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ระดับชั้น ม. 1-3  ทีม 2 คน  เวลา  5  ชั่วโมง

1) นายสงวนศักด์ิ   รัตโน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม                              ประธานกรรมการ   

2) นายรุ่งเรือง   อ้อสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ         

3) นายวัน   ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฎ กรรมการ

4) นางสาวเพ็ญนภา  สาหร่าย ครู โรงเรียนนานกกก กรรมการ

5) นายคิมหันต์   เจนใจ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

6) นางวันทนา  เกิดมั่น ครู โรงเรียนบ้านนายาง กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครือ่งใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ระดับชั้น ม. 1-3  ทมี 2 คน  เวลา 3  ชั่วโมง 

1) นายชูชีพ    เสาเกิด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา ประธานกรรมการ

2) นายกิติพัฒน์  คําภู่ ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

3) นายวัชรา   อภัยชา ครู โรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการ

4) นางเพ็ญวิภา  ชุมจันทร์จิรา ครู โรงเรียนวัดวังกะพี(้วิเชียรประชานุกูล) กรรมการ

5) นางนิฤมล  ดาสี ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการ

6) นางสาวอธินา  ขัดผาบ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม. 1-3  ทีม 2 คน  เวลา  5  ชั่วโมง

1) นายอดุลย์    อู่ตุ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านเกาะ                             ประธานกรรมการ   

2) นายเจษฎาทร  พรมโสภา ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นางสาวเพ็ญนภา  สาหร่าย ครู โรงเรียนนานกกก กรรมการ

4) นางสาวศิรินทิพย์  เปรมปรี ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม กรรมการ

5) นายกวีชัย   ปิน่นาค ครู โรงเรียนบ้านแพะ กรรมการ

6) นางสาวอรวรรณ  สุโท ครู โรงเรียนบ้านหาดสองแคว กรรมการและเลขานุการ

3.3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  และหุน่ยนต)์   ระดบัมธัยมศึกษา
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4.  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม. 1-3   ทีม 2 คน  เวลา  3 ชั่วโมง

1) นายบุญพักตร์  ดาแว่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ประธานกรรมการ

2) นายปรีชา  ทองพืช ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการ

3) นายสุภัทรช์   ภูดั่ด ครู โรงเรียนจรัลศิลป์ กรรมการ

4) นายพีรวัส   ทองตีฆา ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

5) นายสัญชัย   บุญเสือ ครู โรงเรียนบ้านขอม กรรมการ

6) นางโสมอุษา   เพ็งคํา ครู โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการและเลขานุการ

5.  กิจกรรมการแขง่ขนัการสร้าง Webpage  ประเภท CMS ระดบัชั้น ม. 1-3   ทีม 2 คน เวลา 3 ชั่วโมง  

1) นายนิรันตร์ ผ่องใส ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง                              ประธานกรรมการ   

2) นางสาวสุภาวดี  มีเพ็ชร ครู โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นายธนศุภกิจ  เชือน่วม ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ) กรรมการ

4) นางกิตติยา  มามิ่ง ครู โรงเรียบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

5) นายกิตติ  นิลพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

6) นายธิติ   เรืองเดช ครู โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน กรรมการ

7) นางกัญญรักข์  จิตรานุกูลกิจ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

8) นายสมบูรณ์   วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

9) นางสาวพนิดา  ศักด์ิศรี ครู โรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

6. กิจกรรมการแขง่ขนัการสร้าง Webpage  ประเภท Web  Editor ระดบัชั้น ม. 1-3   ทีม 2 คน  เวลา  3  ชั่วโมง

1) นายนิรันตร์ ผ่องใส ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง ประธานกรรมการ

2) นางสาวสุภาวดี  มีเพ็ชร ครู โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นายธนศุภกิจ  เชือน่วม ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ) กรรมการ

4) นางกิตติยา  มามิ่ง ครู โรงเรียบ้านน้ําอ่าง กรรมการ

5) นายกิตติ  นิลพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรรมการ

6) นายธิติ   เรืองเดช ครู โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน กรรมการ

7) นางกัญญรักข์  จิตรานุกูลกิจ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

8) นายสมบูรณ์   วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

9) นางสาวพนิดา  ศักด์ิศรี ครู โรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

7. กิจกรรมการแขง่ขนัหุน่ยนตบ์ังคับมอื    ระดบัชั้น ม.1-3  ทีมละไมเ่กิน  3  คน  

1) นายวิเชียร เทศเอม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214                             ประธานกรรมการ   

2) นางสาวชมชื่น  ชมภู่ ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) กรรมการ

3) นายนิติรัฐ  สุขวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองกะพัว้ กรรมการ
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4) นายวัฒนพันธ์  มั่นอ้น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคน กรรมการ

5) นางสาวนิตยา  อินชาญ ครู โรงเรียนบ้านในเมือง กรรมการ

6) นางสาวสุดารัตน์  สังข์เงิน ครู โรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

7) นางสาวปิยภา  กรุตไคร้ ครู โรงเรียนด่านแม่คํามัน กรรมการ

8) นางหนึ่งฤทัย    โตมิ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

9) นางสาวทิพวรรณ  จอยสีทอง ครู โรงเรียนวัดพระฝาง กรรมการและเลขานุการ

8. กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์ ระดบัชั้น ม.1-3  ทีมละ  3  คน

1) นายสยอง   มามิ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําอ่างฯ                            ประธานกรรมการ   

2) นายวิวัตน์   นันตาใหม่ ครู โรงเรียนวัดใหม่ กรรมการ

3) นายตระการ   ปัน้คุ้ย ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กรรมการ

4) นายชัยรัตน์  สุวรรณเพ็ชร์ ครู โรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

5) นายปัญญา  เกิดยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่214 กรรมการ

6) นางนิพัทธา   นาคมี ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ    1.  ว่าทีพ่ันตรีสมชาย   อินทร์ขํา      ศึกษานิเทศก์

1. การแขง่ขนักิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้น ม.1-3

1) นางปิยนาถ  น่วมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวดาน                             ประธานกรรมการ   

2) นางวิไล  ลําอิน ครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา กรรมการ

3) นางเสาวภา  จรจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาอิซาง กรรมการ

4) นางสาวกําไลทิพย์  จูเจียม ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ

5) นางสมใจ  ยาป่าคาย ครูโรงเรียนบ้านปางวุน้ กรรมการ

6) นายบุญชุม  มีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา กรรมการ

7) นางสาวสายชล  ขําคง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

8) นางศรีวิไล  เจียงวรีวงศ์ ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารี กรรมการ

9) นางสุทธินี  วังวนสินธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการและเลขานุการ

หมายเหต ุ กรรมการตัดสินแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ประธาน 1 กรรมการตัดสิน 3

             กรรมการจับเวลา 1 กรรมการพิธีกร 1 กรรมการเก็บตัวนักเรียน 3

     ประธานคณะกรรมการ   นายเชษฐ์  ไทยปิยะ  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

3.3.9 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  แข่งขันในวนัที ่14 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที ่1 

                                                2.  นางวณกร  มะโน  ศึกษานิเทศก์

                                                3.  นางสาวนันทา   แก้วสุริบูรณ์   เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนวัดวังยาง
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2. การแขง่ขนักิจกรรม Spelling Bee ชั้น ม.1-3

1) นายประสาร  ดีอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่ส่ีพัฒนา ประธานกรรมการ

2) นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

3) นางสาวศิรประภา  ปานสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

4) นางกุลธิรัตน์  รุจาวดีธันยดล ครูโรงเรียนบ้านข่อยสูง กรรมการ

5) นางสําเนียง  บานบู่ ครูโรงเรียนบ้านร้องลึก กรรมการและเลขานุการ

3. การแขง่ขนักิจกรรมการประกวดเล่านิทาน Story Telling ชั้น ม.1-3

1) นายประดิษฐ์  มีกล่ินหอม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในเมือง                        ประธานกรรมการ   

2) นางวาสนา  มณีนาค ครูโรงเรียนบา้นน้ําพี้มิตรภาพที่ 214 กรรมการ

3) นายบํารุงศักด์ิ  ปานเอี่ยม ครูโรงเรียนไร่อ้อย กรรมการ

4) นางสาวมนฤดี  สารใจ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการ

5) นางณัฐกานต์  คงกะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง กรรมการและเลขานุการ

4. การแขง่ขนักิจกรรม Multi Skills Competition ชั้น ม.1-3

1) นายวิโรจน์  ปลิกแสง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง ประธานกรรมการ

2) นางพัชรีย์  ทานะขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน กรรมการ

3) นางสาวพฤกษา  เหีย่วนา ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

4) นายสมชาติ  มีศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านวังเบนฯ กรรมการ

5) นางวิราธร  แทนเทือก ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ

5.การแขง่ขนักิจกรรมละครสั้นชวนหัว Skit ชั้น ม.1-3

1) นายชยุต  ทองพุทธมงคล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบึงพาด                             ประธานกรรมการ   

2) นางศิริภา  ปาละกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านชําสอง กรรมการ

3) นางณัฏฐา  ทรัพย์สังข์ ครูโรงเรียนบา้นขุนฝาง กรรมการ

4) นางแสงเดือน  ใจจันทร์ ครูโรงเรียนนานกกก กรรมการ

5) นางพิไลลักษณ์  จู่คําสี ครูโรงเรียนบ้านวังดิน กรรมการและเลขานุการ

6. การแขง่ขนัพูดภาษาจีน ชั้น ม.1-3 แขง่ขนัในวันที ่13 กันยายน 2557 *

1) นายพิชาติ  โพทัพ ผู้อํานวยการโรงเรียนหวัวเฉียว ประธานกรรมการ

2) Mrs. Fan XinXin ครูจีนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ๋ กรรมการ

3) Mrs. Quan Hui Li ครูจีนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ๋ กรรมการ

4) Mr. Changchen ครูจีนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นางบุษบา  พรมแก้วต่อ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์      กรรมการและเลขานุการ
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7. การแขง่ขนักิจกรรม ASEAN QUIZ ชั้น ม.1-3

1) นายพีรพงษ์  วัชรเทศ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแสนขัน                       ประธานกรรมการ   

2) นายแสน  รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

3) นางมลทา  บัวทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแต้ว กรรมการ

4) นางอัมพร  สีนวนคํา ครูโรงเรียนบ้านน้ําพีม้ิตรภาพที ่ 214 กรรมการ

5) นางสาวศศิวิมล  อินปา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง กรรมการและเลขานุการ

     ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ  1. นางณัฐพัชร์   โรจน์ธนปัญญากุล   ศึกษานิเทศก์             ศึกษานิเทศก์

                                              2.  นายภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบูลย์       เจ้าหน้าทีธุ่รการ

                                   3.  นายสิทธิเดช  จันทร์อินทร์          เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนวัดดงสระแก้ว  

1. กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม  ชั้น ม.1-3

1) นายธีระพล  ศรีทองอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี                             ประธานกรรมการ   

2) นายธวัชชัย  วิชาธร ครู โรงเรียนทุง่กะโล่วิทยาสพม.เขต 39 กรรมการ

3) นายอนุสรณ์  ใจคําสืบ ข้าราชการบํานาญ กรรมการ

4) นายจําเรียง  มีเครือรอด ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

5) นายชัยวัฒน์  ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านวังเบนฯ กรรมการ

6) นายบุญชัย  จุลวาทิน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กรรมการ

7) นายประเสริฐ  อินทรัพย์ ครู โรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ

8) นายเฉลิมเกียรติ  คํ้าชู ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กรรมการ

9) นายประจักษณ์  เสียนขุนทด ครู โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง กรรมการ

10) นายสมศักด์ิ  พันธุพ์ิชัย ข้าราชการบํานาญ กรรมการ

11) นายบุญเรือง  ปาวะนา ครู โรงเรียนบ้านบ้านปางวุน้ กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ม.1- ม.3

1) นายชํานาญ  สิงห์ใส ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีอุทิศ ประธานกรรมการ

2) นายสุพจน์  แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะ กรรมการ

3) นางปัทมาภรณ์  เพ็งถา ครูโรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

4) นายสัมฤทธิ ์ เลิศจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านฟากบึง กรรมการ

5) นางนิรัญญา  เครือฟัน่ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการและเลขานุการ

3.3.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แขง่ขนัในวันที ่14 กันยายน 2557  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดติถ์

     ประธานคณะกรรมการ   นายยศพัทธ  ศิริสราญลักษณ์  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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3. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนทีป่รึกษา (Youth Counselor : YC)  ชั้น ม.1- ม.3

1) นางกรกนก  เจริญศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาน้อยวิทยา ประธานกรรมการ

2) นายชะเรียม  อ่วมศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ กรรมการ

3) นางดารารัตน์  กุลราช ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการ

4) นายสุนทร  อินหม่อม ครูโรงเรียนวัดแม่เฉย กรรมการ

5) นายเอนก  รุ่งเรืองแสง ครูโรงเรียนบ้านวังดิน กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

1) นายสมชัย  มะโน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวดุม ประธานกรรมการ

2) นางอรอนงค์  เพ็งป่าแต้ว ครูโรงเรียนบ้านวังเบนฯ กรรมการ

3) นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ

4) นางจิตรา  อาจศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าสัก กรรมการ

5) นางสมจิตร  มากมี ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น กรรมการและเลขานุการ

5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

1) นายนิคม  ทนันไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชําผักหนาม ประธานกรรมการ

2) นางณัฐกานต์  คําชม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา กรรมการ

3) นางสํารวย  รัศมี ครูโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการ

4) นางลาวัลย์  ชื่นบาน ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ํา กรรมการ

5) นางสุนีย์  ธิช่างทอง ครูโรงเรียนบ้านบึงพาด กรรมการและเลขานุการ

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสด ุ   ประกอบด้วย

1) นายยงยุทธ   พรมฝาย รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2) นางบุปผา      วิจิตรา ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ รองประธานกรรมการ

3) นางศิรินันท์     ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

4) นางภัควิภา    วรรณะสิม พนักงานการเงินและบัญชี  3 กรรมการ

5) นายวิเนต     จันทร์วิจิตร  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

6) นายเลิศ    แปลงดี พนักงานธุรการ กรรมการ

7) นายกิตติ       เมืองก้อน ครูช่วยราชการ กรรมการ

8) นางทับทิม    ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ

9) นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธุ์ ศึกษานิเทศก์                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที ่  ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแข่งขัน    และการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

จัดทําเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย
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5. ฝ่ายสถานที ่ ประกอบดว้ย

โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ แห่งที ่1 และ 2 ไดแ้ก่

1) นายธํารงค์  น่วมศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ

2) นายอนุวัฒน์    วิริยานุกูล รองผู้อํานวยการ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ

3) นางนิตยา   แฟงสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ

4) ว่าที ่พ.ต.สมชาย     อินทร์ขํา ศึกษานิเทศก์      กรรมการ

5) นายอํานาจ  อุเทศนันทน์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

6) นายแสน      รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

7) นายประสาน  กัลยาณมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

8) นายเฉลิม  คําลอย ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

9) นายฌานชินะ  ญาณวุฒิ  ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

10) นางรุ่งทิวา  ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

11) นางนฤมล  เมฆอรุณ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

12) นายสมพร     ผาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

12) นายจําเรียง   มีเครือรอด ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

14) นายสายัน     หลวงแสน ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการ

15) นายปรีชา     สุขเกษม ศึกษานิเทศก์                                      กรรมการและเลขานุการ

16) นายสุชาติ       ขําแข ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17) นายสมบูรณ์     เกิดทอง ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18) นายมิตร       ทองเกิด ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19) นายวรพจน์      ตุ้แสง ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20) นายบรรจง     ภูมิประเทศ ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21) นายจรัญ     จันทร์สังข์ ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22) นายภาคภูมิ      จารีต ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

23) นายไชยยศ     บุรุษานนท์ ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

24) นายวุฒิพงษ์       หงอนไก่ ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

25) นายศรชัย       ศรีสุข ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26) นางพนอ       สาดซิว ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

27) นางบุหงา      ทองเพ็ง ลูกจ้างประจํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหีน้าที ่ 1. ติดต่อประสานงานและขอใช้สถานทีก่ารแข่งขันทักษะวิชาการ

        2. จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
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โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ ไดแ้ก่

1) นายบุญธรรม   อ่อนวงค์ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดคลอง ประธานกรรมการ

2) นางปานทอง  ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ

3) นางสาวปริญญา  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

4) นายนิรุธ    ธีระแนว ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

5) นางพินนิศา  แสนดี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

6) นายอภิชาติ   ศิลปชัย ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

7) นายสมนึก   มาเรียน นักการภารโรงโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

8) นายศราวุธ   คงหนู นักการภารโรงโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

9) นายสาคร   ยุทธกิจไพบูลย์ นักการภารโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

10) นายปราสาท   ดีอุดม นักการภารโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการ

11) นางพุทธชาติ     จินันทุยา ศึกษานิเทศก์                                      กรรมการและเลขานุการ

12) นางศิรินันท์     ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ไดแ้ก่

1) นายบรรยง  สุขศิริ ผู้อํานวยโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประธานกรรมการ

2) นางสาวสมพิศ    รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ

3) นางประไพ     ยาวไทยสงค์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

4) นางสาวผ่องศรี    ผลวัฒนา ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

5) นายอัครสิทธิ ์ เรืองศิรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

6) นางลัคณา    เรืองศิรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

7) นางฉวีวรรณ    สิงห์สถิต ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

8) นายณรงค์      ทองแตง ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

9) นางสุรีย์      แพ่งยัง ครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรมการ

13) นายอุทัย  พรมโสภา ศึกษานิเทศก์        กรรมการและเลขานุการ

14) นายเอกกฤต     พรมไชยวงค์ อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           2. จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม

มหีน้าที ่ 1. ติดต่อประสานงานและขอใช้สถานทีก่ารแข่งขันทักษะวิชาการ

มหีน้าที ่ 1. ติดต่อประสานงานและขอใช้สถานทีก่ารแข่งขันทักษะวิชาการ

           2. จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
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ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดติถ์ ไดแ้ก่

1) นายยศพัทธ์  ศิริสราญลักษณ์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1               ประธานกรรมการ

2) นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ

3) นายชัยยุทธ   สอนสน นักการภารโรง กรรมการ

4) นายอุดล   ทองเขียน นักการภารโรง กรรมการ

5) นางศุภนัน  สีตะรัตน์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ไดแ้ก่

1) นางประทุมทิพย์  ไพเราะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ประธานกรรมการ

2) นายเอี่ยมสกุล  หมุนลี รองผู้อํานวยการ ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ รองประธานกรรมการ

3) นางสาววัชรี  ศรีขาว ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-สังคมฯ) กรรมการ

4) นางปรีชญา   วันแว่น ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-สังคมฯ) กรรมการ

5) นางกนกวรรณ  ทํานุพันธุ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-สังคมฯ) กรรมการ

6) นางนวรัตน์   ศรีอุดมพงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-สังคมฯ กรรมการ

7) นางสาวพิทยา  รอดชํานาญ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-สังคมฯ) กรรมการ

8) ว่าที ่ร.ต. บัณฑูล  เกตุทิม ครูโรงเรียนแทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-ดนตรี) กรรมการ

9) นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-ดนตรี) กรรมการ

10) นายภูริณัฐ   เกตุทิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (ประสาน-ดนตรี) กรรมการ

11) นางรัขดาภรณ์   พรมจุ้ย ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-ทัศนศิลป)์ กรรมการ

12) นายสรรค์นาท   รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-ทัศนศิลป)์ กรรมการ

13) นายอาทิพย์  ดิษเสถียร ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-ทัศนศิลป)์ กรรมการ

14) นายปิยะ   นาคะวิจิตร ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-ทัศนศิลป)์ กรรมการ

15) นางกาญจนา  พิมพ์ตะคุ ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-นาฏศิลป)์ กรรมการ

16) นางสาวปวีสุดา   ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-นาฏศิลป)์ กรรมการ

17) นายพงษ์พัฒน์   เกตุทิม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(ประสาน-นาฏศิลป)์ กรรมการ

18) นายอํานวย   ต่ายลํายงค์ นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

19) นายณรงค์      บุญมี นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

20) นายเงิน   แสนรัตน์ นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

21) นายน้อย   จันทร์มี นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

           2. จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม

มหีน้าที ่ 1. ติดต่อประสานงานและขอใช้สถานทีก่ารแข่งขันทักษะวิชาการ
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22) นายสมศักด์ิ   เล้ียงประเสริฐ นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

23) นายธนพล   เตียเจริญ นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

24) นายณรงค์    สนิทอินทร์ นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

25) นายมหาชัย   คงสุข นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

26) นายเริงชัย   บวมสด นักการภารโรง(อาคารสถานที)่ กรรมการ

23) นายอําพล   ทิพย์พรม ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ(อาคารสถานที)่ กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย

1) นายเฉลิม  ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2) นายปรีชา   สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ

3) นายเจริญ   ตันบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

4) นางสาวกรรณิกา  กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการ

5) นายอัครเดช   แก้วบุญมา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการ

6) นายทับทิม  ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ

7) นายสุนทร    อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ

          หน้าที ่  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร   จัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งาน  แผ่นพับ - สูจิบัตรการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ และแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ที ่

7. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ระบบ online  ประกอบด้วย

1) นายธีระยุทธ  ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2) นางทับทิม    ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการ

3) ว่าที ่พ.ต.สมชาย     อินทร์ขํา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

4) นายสุนทร    อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ

5) นางสาวเสาวพิศ    อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ

6) นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

7) นางศิรินันท์     ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

8) นายจักรกฤช     แก้วสุข ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ

          หน้าที ่  ประชุมปฏิบัติการบุคลากรระดับเครือข่ายในการลงทะเบียนเข้าระบบ online เพือ่ส่งรายชื่อนักเรียน

เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที ่

มหีน้าที ่  1. ติดต่อประสานงานและขอใช้สถานทีก่ารแข่งขันทักษะวิชาการ

             2. จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
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8.   คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย

1) นางสาวเสาวพิศ   อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ

2) นางผกามาศ  อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

3) นางพุทธชาติ   จินันทุยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

4) นางศิรินันท์     ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ

5) นางศรีอัมพร     ทองอ่วม เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6) นางเพ็ญศรี     เขียวเกษม เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9. คณะกรรมการประเมนิผล  ประกอบด้วย

1) นายชาญยุทธ    มั่งค่ัง ศึกษานิเทศก์                 ประธานกรรมการ

2) นางวนิดา   อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์                 รองประธานกรรมการ

3) นายสุนทร    อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

4) นางวณกร     มะโน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

5) นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

6) นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุล  ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

7) นางสุนันทา   รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

มหีน้าที ่      1.   จัดเตรียมแบบประเมิน     แจกแบบประเมิน   และเก็บรวบรวม

                    2.   วิเคราะห์   สรุป    และรายงานผล    เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินการ

         ทัง้นี้  ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงการและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

            (นายนเรศ   โปร่งแสง)
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