คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 624 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
……………………………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน งานศิล ปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จั งหวัดนครนายก โดยกาหนดจัดการ
แข่ ง ขั น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา) วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559
ณ โรงเรี ย นเขาวั ง (แสง ช่ ว งสุ ว นิ ช ) ระดั บ ปฐมวั ย – ประถมศึ ก ษา – เรี ย นรวม ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 24
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ช่วงชั้นที่ 1 – 3)
คณะกรรมการประสานงาน
1. นายสาราญ
สุขาภิรมย์
2. นางอาไพ
มาศศิริทรัพย์
3. นายทันทิตย์
ชอบธรรม
4. นางจันทนา
โฉมศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ศึกษานิเทศก์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ( ป.1 –ป.3) ทีมละ 6 คน
1. นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดเจติยาราม
ประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดดอนทราย
กรรมการ
3. นายศุวภาค ภู่งาม
ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู
กรรมการ
4. นางสาวกิ่งรัก จบศรี
ครู โรงเรียนสีวะรา
กรรมการ
5. นางสาวพัชรา กลิ่นชมชื่น ครู โรงเรียนสีวะรา
กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี สาเงิน
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ กีรติจาเริญ
ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู
กรรมการและเลขานุการ

2
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเนและการสะกดรอย (ป.4-ป.6) ทีมละ 6 คน
1. นายชาตรี รัตนพิพิธชัย
ผอ.โรงเรียนวัดพเนินพลู
ประธานกรรมการ
2. นายทันทิตย์ ชอบธรรม
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
กรรมการ
3. นางสุภาพร จันทาขุม่
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
กรรมการ
4. นายธนกฤษฏ์ แก้วคา
ครู โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ล้าเลิศ
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
กรรมการ
6. นายไกรสร ประยูรวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหุบพริก
กรรมการ
7. นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดพเนินพูล
กรรมการ
8. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม (ม.1-ม.3) ทีมละ 8 คน
1. นายรัตน์ มากเมือง
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
2. นายสมชาย ตั่นทรัพย์สิน
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
3. นายสุภควัต อ่อนน้อม
พนักงานราชการ โรงเรียน บ้านโป่ง
4. นายจรูญ ฟากฟื้น
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
5. นางอาภรณ์ คูฮุด
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
6. นางสาววิไลวรรณ ธุระธรรม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกลาง
นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ช่วงชั้นที่ 1 – 2)
คณะกรรมการประสานงาน
1. นางทิพยรัตน์
ไชยลังกา
2. นางอาไพ
มาศศิริทรัพย์
3. นางจันทนา
โฉมศรี
4. นางนฤมล
เปลี่ยนแพ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (ป.4 – ป.6)
1. นางสุดารักษ์ สันติภพ
2. นางสุพัตรา
ขุขันธิน
3. นางสาวอรัญญา ซุ้มผกาแก้ว

ข้าราชการบานาญ
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ทีมละ 3 คน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ป.1 - ป.6)
1. นางสาวกาญจนา เจิดสกุล
ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
2. นางจันทินี
วงษ์สุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม
3. นางขวัญจิรา
กาไลศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
1. นางทิพยรัตน์
2. นางอาไพ
3. นางจันทนา
4. นางสาคร

ไชยลังกา
มาศศิรทิ รัพย์
โฉมศรี
โรจนสาครบุตร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ช่วงชั้นที่ 3)
ข้าราชการบานาญ
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม. 3
1. นางชนัญญา
ลักษณะวีระ
2. นางสาววรรณี
แท่นเครือ
3. นางสาววาสนา เกิดมงคล

ทีมละ 3 คน
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
ครู โรงเรียนวัดวังมะนาว
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ของแต่ละกิจกรรม
2. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
เที่ยงธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

