คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 617 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
……………………………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและกิจกรรม ต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มพูน
ทักษะในการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกาหนดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (โรงเรียน
ที่เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา) ในวันที่ ๑7 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
และระดับปฐมวัย –ประถมศึกษา –การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปศึกษา
ระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการประสานงาน
1. นายคณิต จิตเจริญทวีโชค ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกลุ่มสาระฯ
2. นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เลขานุการ (ทัศนศิลป์)
3. นายพิเชษฐ์ ประกอบพร
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เลขานุการ (ดนตรี)
4. นางกมลณัช ศรีวิชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เลขานุการ (นาฏศิลป์)
5. นางช่อทิพย์ อินแสน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.รบ.1 ผู้ชว่ ยเลขานุการ
6. นางอาภรณ์ มุ่งเมือง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพป.รบ.1 ผู้ชว่ ยเลขานุการ
7. นางฏิณตณัฐ ยัชฉาค
เจ้าพนักงานธุรการ สพป.รบ.1
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหาเพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ยุติธรรม
คณะกรรมการกลาง ระดับประถมศึกษา
1. นางอารีย์ ศรีสุข
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
2. นางสุจิตรา วิโรจนะ
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
3. นายกีระติ ชะวะศิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ประเภทเดี่ยว
1. นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน์
ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวินทร์นิภา ฉายประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร
กรรมการ
3. นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์
ครู โรงเรียนวัดแคทราย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภทเดี่ยว
1. นายศิลปชัย อาจมังกร
ผอ. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ จันทร์เจิม
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เหลือลมัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ประเภทเดี่ยว
1. นางนันทรียา ย่อมครบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายศิรายุ ทิพย์ประสิทธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
กรรมการ
3. นางนงนภัส บุญเสา
ครู โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภทเดี่ยว
1. นายชาลี บุญโต
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ) ประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ พฤฒาสัจธรรม ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
กรรมการ
3. นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์
ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ประเภททีม 2 คน
1. นางศศิธร กฤษณคุปต์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี มีจารัส
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการ
3. นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภททีม 2 คน
1. นางพรพิมล เวชสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
ประธานกรรมการ
2. นางบุศราพร วิวัฒนาคม
ครู โรงเรียนนารีวิทยา
กรรมการ
3. นางมาลีรัตน์ ภูบาล
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ประเภททีม 3 คน
1. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกรรมการ
2. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ฉิมมะ
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประเภททีม 3 คน
1. นายเฉลิมพล ศรีมงคล
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการ
3. นางกิตจาวดี แก้ววันนา
ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู
กรรมการและเลขานุการ

-3กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดเอก , ระนาดทุ้ม , ฆ้องวงใหญ่ , ฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1 – ป.6
ประเภทเดี่ยว
1. นายนัทที พัฒนะผล
ผอ. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่อง
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ขาละม้าย
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง , ซออู้ , จะเข้, ขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ประเภทเดี่ยว
1. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัย
ครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายนรากร คาโสภา
ครู โรงเรียนวัดช่องลาภ
กรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ หอมเขียน
ครู โรงเรียนมหาราช 7
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม 7 หย่อง , ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ประเภทเดี่ยว
1. นายวินิจ ประสิทธิ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นิลแสง
ครู โรงเรียนอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน
ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขัน อังกะลุง ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ประเภททีม 12-14 คน
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่อง
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ปรีชาโชติ
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
กรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ทองดอนพุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านบึง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย,หญิง) เพลงไทยลูกกรุง (ชาย ,หญิง) ระดับชั้น ป.1 – ป.6
ประเภทเดี่ยว
1. นายสุพัต อ่อนน้อม
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โชติช่วง
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการ
3. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษม
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย,หญิง) เพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ป.1 – ป.6
ประเภทเดี่ยว
1. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายสว่าง ศิริเอก
ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
กรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงาม
ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ประเภททีม 8- 10 คน
กิจกรรมการแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ประเภททีม 6 – 12 คน
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ประเภททีม ไม่เกิน 12 คน
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ประเภททีม ไม่เกิน 16 คน
1. นางพัณณ์ชิตา เทพธรรม
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
กรรมการ
3. นางสาวอาทิตา คุ้มเสาร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สพป.รบ.1 กรรมการและเลขานุการ

-4กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ระดับชั้น ป.1 – ป.6
1. นายวุฒิชัย วิทยาคม
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
2. นายเฉลิมชัย ขัดเกลา
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
3. นายสาธิต แย้มเกษร
ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
1. นางละมัย ก๊กพิมาย
ครู โรงเรียนมะขามเอน
2. นายเสกสรร ศักดาคาร
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ)
3. นางสาวปาริชาต จงดี
ครู โรงเรียนมหาราช 7

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
คณะกรรมการประสานงาน
1. นายนัทที พัฒนะผล
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ประธานกลุ่มสาระฯ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สรรสม
ครู โรงเรียน วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการ (ดนตรี)
3. นายราเชนทร์ จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
เลขานุการ (ทัศนศิลป์)
4. นางภัทรวรรณ คงสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
เลขานุการ (นาฏศิลป์)
5. นางช่อทิพย์ อินแสน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.รบ.1 ผู้ชว่ ยเลขานุการ
6. นางอาภรณ์ มุ่งเมือง
นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1
ผูช้ ่วยเลขานุการ
7. นางฏิณตณัฐ ยัชฉาค
เจ้าพนักงานธุรการ สพป.รบ.1
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหาเพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ยุติธรรม
คณะกรรมการกลาง ระดับมัธยมศึกษา
1. นางกฤษณา อิ่มเจริญ
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
2. นายประยุทธ ณ วังขนาย
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
3. นางสาวพิมพ์ลักข์ สามคุ้มพิมพ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)
4. นางรุ่งอรุณ สีคุณ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้
กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นายวิชิต เทพทิตย์
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เก่งทวีการ
ครู โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์
กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แสงประสาท
ครู โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแข่งขัน “วาดภาพระบายสี” ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน์
ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ฉิมมะ
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นายชาลี บุญโต
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ) ประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม
กรรมการ
3. นางกันยารัตน์ เพิงสา
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นายอธิราช นาคะศิริ
ครู โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
กรรมการ
3. นางศศิธร กฤษณคุปต์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) กรรมการและเลขานุการ

-6กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภททีม 2 คน
1. นางมาลีรัตน์ ภูบาล
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
ประธานกรรมการ
2. นางบุศราพร วิวัฒนาคม
ครู โรงเรียนนารีวิทยา
กรรมการ
3. นางพรพิมล เวชสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นายศิลปชัย อาจมังกร
ผอ. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ชนะอินทร์
ครู โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบารุง กรรมการ
3. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภททีม 3 คน
1. นายเฉลิมพล ศรีมงคล
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์
อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการ
3. นางกิตจาวดี แก้ววันนา
ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่อง
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
กรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านหุบพริก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย จะเข้, ขิม 7 หย่อง, ขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว
1. นายวินิจ ประสิทธิ์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่อง
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
กรรมการ
3. นางสาวสมควร แผนคู้
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย,หญิง), เพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ประเภทเดี่ยว (เวทีอาคารเฉลิมพระเกียรติ)
1. นางสุชญา มณีโชติ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โชติช่วง
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ
กรรมการ
3. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษม
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว (อาคาร 4)
1. นายสาธิต แย้มเกษร
ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ประธานกรรมการ
2. นายสว่าง ศิริเอก
ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ขาละม้าย
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
กรรมการและเลขานุการ
เพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภทเดี่ยว (ห้องประชุมราชพฤกษ์)
1. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อย
ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
กรรมการ
3. นางละมัย ก๊กพิมาย
ครู โรงเรียนบ้านมะขามเอน
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประเภททีม (ห้องประชุมราชพฤกษ์)
1. นายพินิจ ทองเสริม
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต จันทร์เพ็ง
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กรรมการ
3. นายณัฐเวช ทวีชื่น
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
กรรมการและเลขานุการ

-7กิจกรรมการแข่งขันแสดงตลก ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ประเภททีม 3-5 คน
1. นายโสวัฒน์ เหล่าธรรม
ผอ. โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
2. นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ
ผอ. โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย
3. นายสวาท ชนะชัย
ผอ. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
กิจกรรมการแข่งขันแสดงมายากล ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ประเภททีม 2 คน
1. นางกาญจนา จันทร์นาค
ผอ. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2. นายเกรียงศักดิ์ เร้ารุจา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
3. นางอโณทัย ศรีษะคา
ผอ. โรงเรียนบ้านรางเฆ่
การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภททีม 6 – 12 คน
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภททีม ไม่เกิน
1. นางสุจิตรา วิโรจนะ
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์
ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
16 คน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ของแต่ละกิจกรรม
2. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส
บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

