คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ที่ 615 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
..............................................
ด้ว ยส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดาเนินการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัด
นครนายก โดยกาหนดจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) วันที่ 17
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และระดับปฐมวั ย-ประถมศึกษา-เรียนรวม ระหว่าง
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เพื่อให้การดาเนิ นงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
-------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะกรรมการประสานงาน
1. นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสุภักดิ์
ภิรมย์แก้ว
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ
3. นางสมาพร
เดชาฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
4. นางปิยการย์ ครุฑเหิร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์ โรงเรียนบ้านไทรงาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
กรรมการกลาง
1. นางสาวกรทิพย์ มณีพรายพรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2. นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐ ครูรงเรียนอนุบาลราชบุรี
3. นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล ครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
4. นางสาววาสนา สมบูรณ์สิน
ครูโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
5. นางสาวแสงฤทัย วิจารณกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านลาพระ
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มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
คณะกรรมการตัดสิน(ภาษาต่างประเทศ)
1. กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ประเภทเดี่ยว)
1. นางมณฑา ประเดิมชัย
โรงเรียนวัดปากท่อ
ประธาน
2. นางสาวสุจรรยา โชติช่วง
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
กรรมการ
3. นางสุพัตรา เงินบุตรโคตร
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
กรรมการและเลานุการ
2. กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภทเดี่ยว)
1. นางณัฐมณฑน์ โคตรพัฒน์
โรงเรียนวัดห้วยหมู
ประธาน
2. นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์ โรงเรียนวัดสันติการาม
กรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ คมขา
โรงเรียนบ้านท่ายาง
กรรมการและเลขานุการ
3. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) (ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภทเดี่ยว)
1. นางพนัชญา ชะนะชัย
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
ประธาน
2. นางสาวสุรารักษ์ บรรพตสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
กรรมการ
3. นางพรศิลป์
เหวันต์
โรงเรียนวัดปากช่อง
กรรมการและเลขานุการ
4. กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition (ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภทเดี่ยว)
1. นางสาวมนิสา จันทร์มาก
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ประธาน
2. นางสาวเดือนนภา ทองมาก
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
กรรมการและเลขานุการ
.5. กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภททีม)
1. นายกฤษดา ธาตุทอง
โรงเรียนวัดเขาวัง
ประธาน
2. MR.HUANG NING
โรงเรียนนารีวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ประสมสิน
โรงเรียนสุริยวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
6. กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) (ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ประเภททีม)
1. นางไอริณ ขารอด
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
ประธาน
2. นายกัมปนาท หอมรื่น
โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการ
3. นางศิริพิมพ์ เมืองวิลัย
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ตัดสินผลการแข่งขันตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ของแต่ละกิจกรรม
2. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน

-3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
.......................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คณะกรรมการประสานงาน
1. นางสาวอัญชลี
เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสุภักดิ์
ภิรมย์แก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ
3. นางฬุริยา
อยู่จันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ
4. นางปิยการย์
ครุฑเหิร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางเพ็ญแข
นิกรศิริ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
กรรมการกลาง
1. นางสาวกรทิพย์
มณีพราย
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2. นางสาวพิมลทิพย์
จาตุรประเสริฐ
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
3. นางสาวเอราวัณ
โพธิสาร
ครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
4. นางสาววาสนา
สมบูรณ์สิน
ครูโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
5. นายชาติณรงค์
สุขนา
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระ ฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
คณะกรรมการตัดสิน (ภาษาต่างประเทศ)
1. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) (ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว)
1. นางอาไพ พันธุ์โชติ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ประธาน
2. นางสาวณัชชา มะลิสวุ รรณ
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
กรรมการ
3. นางอริศรา หงษ์ทอง
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการและเลขานุการ
2. การแข่งขัน Multi Skills Competition (ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว)
1. นางสาววันเพ็ญ ตันอนุกูล
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ประธาน
2. นางสมลิตย์ เจริญรักษา
โรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 2 กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนมหาราช 7
กรรมการ
4. Mr.Doel Lagamayo Espanol
โรงเรียนอนุบาล
กรรมการ
5. นางสมาพร เดชาฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ

-43. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) (ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภททีม)
1. นางพรศิลป์ เหวันต์
โรงเรียนวัดปากช่อง
ประธาน
2. นางสาวอนงค์ จันทร์หอม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
กรรมการ
3. Ms.Rhey Ann Patong Maghanoy โรงเรียนวัดเขาวัง
กรรมการ
4. นางสาวพัชรฎา ยิม้ นาโพธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน กรรมการและเลขานุการ
4. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) (ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภททีม)
1. นางศิริพิมพ์ เมืองวิลัย
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี
ประธาน
2. นางสาวดวงกมล มนตรี
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการ
3. นายจุรินทร์ เหลาผา
โรงเรียนบ้านลาพระ
กรรมการ
4. นางสาวจิราพร ประพัศรานนท์
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ตัดสินผลการแข่งขันตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ของแต่ละกิจกรรม
2. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

