คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ที่ 614 / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
..............................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จะดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก โดยกาหนดจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
และระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้

ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม
วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
..............................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการประสานงาน
๑. นายเกรียงศักดิ์
ดีประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจติยาราม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัญชลี
เกษสุริยงค์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๑
ผู้ประสานงาน
๓. นางภิญญาอัญญ์ สุขผล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขานุการ
๔. นางสาวเกศวลี
ลักษณเลิศวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
กรรมการกลาง
๑. นางสาวมัลลิกา
เอี่ยมชื่น
ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
๒. นางสาวเกศวลี
ลักษณเลิศวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
๓. นางสาวหฤทัย
เพลากรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
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คณะกรรมการตัดสิน (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม (ระดับชั้น ป. ๑–๓ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นายบุญช่วย
ความดี
ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดชัฎใหญ่
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิญา จุทอง
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
กรรมการ
๓. นางวณิชา
ข้อร่วมคิด
ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นางชิดชม
เปลื่องชนะ
ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปภาณิน อดิศรวรวุฒิ
ครู โรงเรียนนารีวิทยา
กรรมการ
๓. นางประทุม
ปุ้งโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม (ระดับชั้น ป. ๑–๓ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นางสาวจิตติมา
ปลีฟัก
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านยางคู่
ประธานกรรมการ
๒. นางอรอนงค์
ณ พัทลุง
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
กรรมการ
๓. นายศราวุฒิ
จันทร์คลี
ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นางรัชนีวรรณ
จงเจริญ
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านเขาช้าง
ประธานกรรมการ
๒. นางรชยา
หวานแหลม
ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
กรรมการ
๓. นางวรษา
ชวนอยู่
ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น (ระดับชั้น ป. ๑–๖ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นายสุชาย
วิเศษสินธุ์
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
ประธานกรรมการ
๒. นายไพรัช
นวลขา
นักประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.๑
กรรมการ
๓. นางดรุณี
ร้ายไพรี
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม (ระดับชั้น ป. ๑–๓ ประเภทเดี่ยว)
๑. นายไกรสร
ประยูรวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหุบพริก
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทิมา กลัน่ เกตุ
ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
กรรมการ
๓. นางสาวพิศุทธิ์ หมื่นบวร
ครู โรงเรียนนารีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภทเดี่ยว)
๑. นางสาคร
ยงค์อานวย
ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง
ประธานกรรมการ
๒. นางกชกร
ขาทอง
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
กรรมการ
๓. นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพร
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย (ระดับชั้น ป. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน ชาย-หญิง)
๑. นางสาวรพีการย์ กัลป์จิราพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
ประธานกรรมการ
๒. นายกิติพล
สาลีผล
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
กรรมการ
๓. นางสาวจิราพร เย็นกลม
ครู โรงเรียนนารีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๒ คน ชาย-หญิง)
๑. นางสุภาพ
ร้ายไพรี
ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์
ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
กรรมการ
๓. นางสาวธนฝน บัวแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
..............................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการประสานงาน
๑. นายนิรุจน์
นาพา
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัญชลี
เกษสุริยงค์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๑
ผู้ประสานงาน
๓. นางภิญญาอัญญ์ สุขผล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขานุการ
๕. นางสุนันท์
เจริญสุข
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
กรรมการกลาง
๑. นางศรีสมร
ภมร
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
2. นางสาวขนิษฐา
บูรพาสถาพร
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
3. นายธีระศักดิ์
แสงดิษฐ์
ครู โรงเรียนมหาราช ๗
๔. นางสาวมญช์ปรียา
ทองประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

คณะกรรมการตัดสิน (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นางอรอนงค์
ณ พัทลุง
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
ประธานกรรมการ
๒. นายอนันต์
วรรณประภา ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการ
๓. นายอภิสิทธิ์
น้าสอาด
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นางรัชนีวรรณ
จงเจริญ
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านเขาช้าง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพจมาลย์
สารทองกล่า ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
กรรมการ
๓. นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๕ คน)
๑. นายไพรัช
นวลขา
นักประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.๑
ประธานกรรมการ
๒. นายธนา
พณะงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
กรรมการ
๓. นางสิริวิมล
นาระนะ
ครู โรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม (ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ประเภททีม ๑๕-๒๐ คน)
๑. นายเกริกเกียรติ
อุ่นเรือน
ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว
ประธานกรรมการ
๒. นางอรจิรา
บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว
กรรมการ
๓. นางสาวอัญชัญ
บุญยะวาศรี ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
กรรมการและเลขานุการ

- ๔ กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภทเดี่ยว)
๑. นางอัมพร
สอนคุณแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกรรมการ
๒. นายชนุต
เหมือนนามแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทิมา กลั่นเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน ชาย หญิง)
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู
๑. นายนิรุจน์
นาพา
ประธานกรรมการ
๒. นางวีณารัตน์
เกิดเสมอ
ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่ 1
กรรมการ
๓. นางวณิชา
ข้อร่วมคิด
ครูโรงเรียนบ้านตลาดควาย
กรรมการ
๔. นางปทุม
ปุ้งโพธิ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่
กรรมการ
๕. นางสุภาพ
ร้ายไพรี
ครูโรงเรียนวัดห้วยหมู
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดสวดบาลีแปลไทย (ระดับชั้น ป.๑–ม.๓ ประเภททีม ๑๐ คน)
๑. พระมหาสายัญ กตฺปุญโญ
พระวัดเขาวัง
ประธานกรรมการ
๒. นอ.ทองย้อย
แสงสินชัย
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓. นางศรีพันธ์
ตัณฑะสุวรรณ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๔. นางสาวธนฝน บัวแย้ม
ครูโรงเรียนบ้านเขาพระเอก
กรรมการ
๕. นางนารินทร์
ทองลิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านพุแค
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

