คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ที่ 616 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
..............................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จะดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ให้
เด็กและเยาวชน ได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
เพิ่มพูนทักษะในการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกาหนดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (โรงเรียน
ที่เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา) ในวันที่ ๑7 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)และ
ระดับปฐมวัย –ประถมศึกษา –การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตัดสินการ
แข่งขันทักษะวิชาการดังนี้

ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน ๒๕60
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
..............................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)
คณะกรรมการประสานงาน
๑. นายชัยนาท
หมื่นศรี
2. นางจุรีรัตน์
เอี่ยมละมัย
3. นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ
4. นางมนิษา
อรุณเนตร

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุตธิ รรม
กรรมการกลาง
1. น.ส.ปิ่นมณี
จันทร์แฉล้ม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
2. นายชนุตร์
เหมือนนามแก้ว ครู โงเรียนบ้านชัฏเจริญ
3. นางพูนศิริ
สุพงศ์
ครู โรงเรียนวัดป่าไก่
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในกรณีที่คณะกรรมการกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
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คณะกรรมการตัดสิน (การงานอาชีพระดับประถมศึกษา)
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. จ.ส.ต.วิโรจน์
กล้าวรางกูร
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ รต.มนูญ สาระศาลิน
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
กรรมการ
๓. นางอรุณ
เยาวมาลย์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
1. นางอัญชลี
กล้าวรางกูร
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.ญาณัสนันท์ มณีธรรม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
กรรมการ
๓. นางสมบูรณ์
นิยมศาสตร์
ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง – พานพุ่มสักการะ (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีมไม่เกิน ๖ คน)
๑. นางนาฏยา
เทียมแพ
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์
ครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง
กรรมการ
๓. นายสุวิชา
วงศ์ตัน
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางสุพัฒน์
คุ้มสิน
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นางรัตนาภรณ์
กิ่งสามี
ครู โรงเรียนบ้านหนองลังกา
กรรมการ
๓. น.ส.ประไพทรัพย์ ผู้เจริญ
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นางกรวรรณ
เสียงเสนาะ
ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
กรรมการ
๓. นางอังคณา
สมพงษ์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางสุนทรี
วัฒนสุนทร
ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
ประธานกรรมการ
๒. นางสุรภา
พงษ์พานิช
รอง ผอ. โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการ
๓. นางสมพิศ
แก้วคชชา
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางดวงกมล
แย้มเกษร
ครู โงเรียนวัดสันติการาม
ประธานกรรมการ
๒. นางนพรัตน์
สรรพลุน
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
กรรมการ
๓. น.ส.เสาวลักษณ์ สุขบรม
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุติมณฑน์ อาจโยธี
ครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ
กรรมการ
๓. นางสาวอทิตยา บัวงาม
ครู โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางวรรทณา
พิมพ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสุดารักษ์
สันติภพ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
กรรมการ
๓. นางสาวอรวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ.ครั้งที่ ๖7
ปีการศึกษา ๒๕60 ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
คณะกรรมการประสานงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบารุง ประธานกรรมการ
๑. นายวัลลภ
เหวันต์
2. นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
3. น.ส.รัตนา
ศรีวิลัย
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ
4. นางมนิษา
อรุณเนตร
นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุตธิ รรม
กรรมการกลาง
1 นายอนุวัต
ทวีผล
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
2. น.ส.ธิดารัตน์
มณีสงฆ์
ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

คณะกรรมการตัดสิน (คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ระดับชั้น ป. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นายประสิทธิ์
ราพรรณ์
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาลิกา
รักยินดี
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
กรรมการ
๓. นางศุภาพิชญ์
แย้มปลื้ม
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นายอานาจ
ศรีดอนไผ่
ครู โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
ประธานกรรมการ
๒. นายชิรยุตน์
วงศ์ยุทธรัตน์
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการ
๓. นายพิทักษ์
คาแคว่น
ครู โรงเรียนวัดดอนแจง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นายอดิศักดิ์
นาระนะ
ครู โรงเรียนบ้านบึง
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ปฐมาภรณ์ โพธิ์กลัด
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
กรรมการ
๓. นายภคพร
ใจงาม
ครู โรงเรียนโรตารี่ ๑ (บ้านพุน้าร้อน) กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นางอาพร
โคตะขุน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.อนันต์ภา
เกษรบัว
ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
กรรมการ
๓. นางสาวศมนกร ดวงมาลา
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นายณรงค์
กลิ่นฟุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ประธานกรรมการ
๒. นางชมัยภรณ์
เพชรเทียนชัย
ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรี
ซิ้มเล่มกิม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ.ครั้งที่ ๖7
ปีการศึกษา ๒๕60 ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
คณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน และระดับกลาง (ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน)
๑. นายสมไชย
กระต่ายทอง
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ประธานกรรมการ
๒. นายวรวัชร์
จันทร์เพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านรางม่วง
กรรมการ
๓. นายพิเชษฐ์พงศ์ จิตรวัฒน์
ครู/ร.ร.วิริยะวิทยามูลนิธิ สมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสพฐ.ครั้งที่ ๖7
ปีการศึกษา ๒๕60 ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕60
ณ โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
..............................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
(การงานอาชีพ)
คณะกรรมการประสานงาน
๑. นางโสภี
สุขเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง
ประธานกรรมการ
2. นายสุชาย
วิเศษสินธุ์
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ
3. นางอุไร
เจริญศุข
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและเลขานุการ
๔. นางมนิษา
อรุณเนตร
นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ กรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุตธิ รรม
กรรมการกลาง
๑. จ.ส.ต.วิโรจน์
2. นางทิพย์กมล

กล้าวรางกูร
โกสุข

ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในกรณีที่คณะกรรมการกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

คณะกรรมการตัดสิน (การงานอาชีพ)
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางลั่นทม
ขวัญชัยรัตนภูมิ
ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
ประธานกรรมการ
๒. นางสุมาลี
แกล้วกล้า
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
กรรมการ
๓. นางธีร์วลี
ดวงเทพ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางอัญชลี
กล้าวรางกูร
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ประธานกรรมการ
๒. นางสมบูรณ์
นิยมศาสตร์
ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
กรรมการ
๓. นางสุรินีย์
จุติเวช
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง – กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประเภททีมไม่เกิน ๖ คน)
๑. นางนาฏยา
เทียมแพ
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒. นางวารีย์
แสงทับทิม
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
กรรมการ
๓. นายสุวิชา
วงศ์ตัน
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางเกษร
แสนประเสริฐ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกรรมการ
๒. นางพูนศิริ
สุพงศ์
ครู โรงเรียนวัดป่าไก่
กรรมการ
๓. นางสุพัฒน์
คุ้มสิน
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

-๔กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ประธานกรรมการ
๒. นายวิราศ
พลอยงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าใส
กรรมการ
๓. นายพิทยา
กิ่งพรหมเจริญ ครู โรงเรียนสินแร่สยาม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางอุไร
เจริญศุข
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ศรินทร์รัตน์
วิเชียรโชติ
ครู โรงเรียนวัดบางกระ
กรรมการ
๓. นางสุรภา
พงษ์พานิช
รอง ผอ. โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางอัญชัญ
เพ็ญตระกูล
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
ประธานกรรมการ
๒. นางดวงกมล
แย้มเกษร
ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
กรรมการ
๓. นางสมศรี
อินทร์ชานาญ ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นางไสว
ปรางงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.เสาวลักษณ์ สุขบรม
ครู โรงเรียนวัดน้าพุฯ
กรรมการ
๓. นางสมพิศ
แก้วคชชา
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ.ครั้งที่ ๖7
ปีการศึกษา ๒๕60 ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
คณะกรรมการประสานงาน
๑. นายศักดิ์ดา
บุรีงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
2. นายสมไชย
กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
3. นางมนิษา
อรุณเนตร นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์ ยุติธรรม
กรรมการกลาง
๑. นายยุทธพล
ทับลา
ผอ. โรงเรียนบ้านท่ายาง
2. นางสาวธิดารัตน์ สังข์อนันต์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
3. น.ส.ผกาวดี
ชุมพร
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอมิเนชั่น (๒D Animation) (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน)
๑. ว่าที่ ร.ต.ชัยยันต์
ใจมุ่ง
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
ประธานกรรมการ
๒. นายอานาจ
ศรีดอนไผ่
ครู โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
กรรมการ
๓. นายคงเดช
ศรีอุทารวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและเลขานุการ

-5กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นายอธิวัฒน์
บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวดา
ประธานกรรมการ
๒. ว่าทีร่ ้อยตรีมนตรี
สุภาพ
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
๓. นางภัทรภร
โรจจิรชล
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน)
๑. นายวิทยา
แหวกวารี
ครู โรงเยนวัดแคทราย
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.อนันต์ภา
เกษรบัว
ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
กรรมการ
๓. นายอัครพล
ศูนย์กลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวดา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน)
1. นายวรพจน์
มุสิกวัตร
ครู โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.สิวลี
มินสาคร
ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
กรรมการ
๓. นางชมัยภรณ์
เพชรเทียนชัย ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง
กรรมการ
๔. นางสาวพัชรี
ซิ้มเล่มกิม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
กรรมการ
๕. นายเอกศิษฐ์
เอกสิริไพศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๒ คน)
รัตนศักดิ์ชัยชาญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
๑. นายบุรินทร์
ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย
แก้วศิริ
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
กรรมการ
๓. นายคมกฤต
สมบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน)
๑. นายวัชรินทร์
ดานิล
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ประธานกรรมการ
๒. นางบงกช
ศิริคา
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
๓. นางสาวกุลยารัตน์ บุญยัง
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ.ครั้งที่ ๖๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
คณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน และระดับกลาง (ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประเภททีมไม่เกิน ๓ คน)
๑. ดร.โสรัจจ์
แสนคา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล
ยอดยิ่ง
ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรรมการ
๓. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลา ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ.ครั้งที่ ๖7
ปีการศึกษา ๒๕60 ของแต่ละกิจกรรม
๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน

-6ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส บริสุทธิ์
เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60 และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

