คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 612/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปี 2560
……………………………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่ มพูน
ทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง ได้ ก าหนดการแข่ ง ขั น ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 (โรงเรียนที่เปิดสอนขยายโอกาส ทางการศึกษา) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตัดสิน
การแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ระดับชั้นประถมศึกษา
คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะวิชาการ
1. นางสมทรง
ไชยวัต
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
ประธาน
2. นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุน้อย
รองประธาน
3. นางวันวิสาข์
ไพศาลนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ผู้ประสานงาน
4. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1
เลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
คณะกรรมการกลาง
1. นางสาวสุนันทา แสงอุทัย
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กรรมการ
2. นายกันตภณ
บัวบุญเลิศ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม
กรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ประชาญสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการในกรณีที่คณะกรรมการกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกช่วงชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว)
1. นางสาวชนิศา
จรัสรักษ์
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ
วงษ์ถาวร
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการ
3. นางสาวพรจิตร
จาปาแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว)
1. นายเขมกร
จินตานนท์
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร
สาหนองหม้อ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
กรรมการ
3. นางสาวบุษกร
มีสัตย์
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ

~๒~
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 (สร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์)
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน)
1. นางสาวศุภากร
ทองน้อย
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร
เอี่ยมขา
ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู
กรรมการ
3. นายชัชชัย
อินทเนตร
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 (บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้)
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน)
1. นางอัมพร
สอนคุณแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ)
กรรมการ
3. นายนฤชา
สายหมี
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน)
1. นางสุพัตรา
เกิ่งพิทักษ์
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ประธานกรรมการ
2. นางสุรภี
อุปโท
ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
กรรมการ
กาญจนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู
3. นางสาววัลภา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น
1. นางสาวกนิษฐา ทองลิ่ม
2. นางสาวอรพินท์ วงศ์รส
3. นางสาวบัว
จารุหังสินธุ์

ป.1-3 ประเภทเดี่ยว)
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
ครู โรงเรียนนารีวิทยา

กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ป.4 -6 ประเภทเดี่ยว)
1. นางกิ่งฟ้า
อุดมพรเทพสกุล ครู โรงเรียนวัดนานอง
2. นายพิสิทธิ์
แสนกล้า
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
3. นางสาวจันจิรา แสงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) (ระดับชั้น ป.1 -6 ประเภททีม 2 คน)
1. นางสาววันดี
ขาสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง
ประธานกรรมการ
2. นายสหรัฐ
ทิมพานทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจัญ
กรรมการ
3. นางสาวดาลัด
แย้มเกษร
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร
ฟากฟื้น
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ
1. นางณัฐกฤตา
2. นายธนทรัพย์
3. นางสาวอริษา

(ระดับชั้น ป.1 -6 ประเภทเดี่ยว)
พุ่มพวง
ครู โรงเรียนนารีวิทยา
เขียวดวงดี
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
วงคาจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~๓~
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
คณะกรรมการอานวยการแข่งขันทักษะวิชาการ
1. นายวงษ์สันต์
คูหามณีโชติ ผู้อานวยการโรงเรียนมหาราช 7
ประธาน
2. นายสรายุทธ
สิบไพรวัลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ รองประธาน
3. นางปัทมา
บารุงกิจ
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ผู้ประสานงาน
4. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
นักวิชาการศึกษา
เลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
คณะกรรมการกลาง
1. นายวัชรพงศ์
คาวิสัย
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
กรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ยกกลิ่น
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จันทร์แดง
ครู โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)
กรรมการ
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการในกรณีที่คณะกรรมการกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกช่วงชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(ระดับชั้น ม.1 - 3 ประเภทเดี่ยว)
1. นางอุษา
ยอแซฟ
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นายเทเวศ
ไชยภักดี
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการ
3. นางสิริรัชฎ์
แจ้งใจ
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
(ระดับชั้น ม.1 - 3 ประเภทที่ 1 ทีม 3 คน)
1. นางสาวสุชาดา ปัญญาสิริพงศ์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์
สิทธิทองจันทร์ ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการ
3. นายเขมกร
จินตานนท์
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
(ระดับชั้น ม.1 - 3 ประเภทที่ 2 ทีม 3 คน)
1. นายนฤชา
สายหมี
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
ประธานกรรมการ
2. นางกวินณา
นาขาม
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
กรรมการ
3. นางสาวอรอภิชา จิตใจฉ่า
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท 2 ทีม 2 คน)
1. นางสาวพรทิพย์ เหมะเทวัน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์
ไพศาลนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
3. นางสาวอารีย์รัตน์ แซ่แต้
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว (ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว)
1. นางสาวอุมาพร นันทวิสุทธิ์
ครู โรงเรียนมหาราช 7
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรชลา ศรัทธาผล
ครู โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บารุง
กรรมการ
3. นางสาวสุทธิณี
สาลาสิน
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
กรรมการและเลขานุการ

~๔~
กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) (ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน)
1. นางนริศา
เทพสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
ประธานกรรมการ
2. นายชิตชัย
มัยรัตน์
ครู โรงเรียนวัดบางกระ
กรรมการ
3. นางสาวสมพร
เอี่ยมขา
ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู
กรรมการ
4. นางสาวชนิดา
จาปาอ่อน
ครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ (ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว)
1. นายสหรัฐ
ทิมพานทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจัน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าว
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร
เสือสุ่ม
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทาเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 67 ประจาปี 2560 ของแต่ละกิจกรรม
2. จัดทาข้อสอบ ในแต่ละกิจกรรมที่รับผิดชอบ ส่งให้เลขานุการของแต่ละกลุ่มสาระ
3. ตัดสินผลการแข่งขันกรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขันให้ฝ่ายประกาศผลในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
ส่งให้เลขานุการแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้ประธานกรรมการลงนามแล้วจึงนาไปติดประกาศ
4. เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น แต่ ล ะกิ จ กรรม เช่ น กระดาษวาดเขี ย น อุ ป กรณ์ ก ารทดลอง ฯ
นอกเหนือจากที่นักเรียนต้องเตรียมเองในแต่ละกิจกรรม โดยประสานกับ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ แต่ละกลุ่ม
สาระ
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายยรรยงค์ เจริญศรี )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

