คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 621 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
……………………………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก โดย
กาหนดจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) วันที่ 17 พฤศจิกายน
2560 ณ โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา – เรียนรวม ระหว่างวันที่ 23 – 24
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นประถมศึกษา)
กรรมการประสานงาน
1. นางสาวปาริชาติ โชติช่วง
ผอ. โรงเรียนบ้านเบิกไพร
ประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.ไพฑูรย์
เฉลิมดิษฐ์
ผอ. โรงเรียนบ้านเบิกไพร
กรรมการ
3. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี 1
กรรมการ
4. นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์
โรงเรียนวัดดอนทราย
กรรมการ
5. นางฉัตรลดา ไวยพารา
โรงเรียนวัดเขาวัง
กรรมการ
6. นายฬุรยิ ะ ชัยเดช
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
กรรมการ
7. นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษม
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
กรรมการ
8. นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว
นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1
กรรมการและเลขานุการ
9. นางประภาพร หงส์แก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีมละ 3 คน)
1. นายโสภณ
พุ่มลาเจียก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
2. นางสาวน้าฝน แก้วโม่ง
ครู โรงเรียนวัดดอนแจง
3. นายนัสฐกร
นาคอก
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
4. นางธัญลักษณ์ มณีโชติ
ครู โรงเรียนวัดน้าพุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง)
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน)
1. นางอภิชา
ชัยมงคล
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
2. นางพรพิมล
แจ่มจันทร์
ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
3. นางสาวประทุมมา
จิตรงาม
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์)
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน)
1. นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลี้ยง
ครู โรงเรียนมหาราช 7
2 นายฬุริยะ ชัยเดช
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
3. นางสาวสุชาดา แจ่มเหมือน
ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
กิจกรรมแข่งขันงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภท ทีม 3 คน)
1. นางใยยอง
พยาเครือ
ครู โรงเรียนบ้านบึง
2. นางสาวชลดา พัดเย็น
ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
3. นางสุรดา
ปัญจพรชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
(ระดับชั้น ป.1 - 6 ประเภท ทีม 2 คน)
1. นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลีย้ ง
ครู โรงเรียนมหาราช 7
2. นางกัญญ์กุลนัช ตรีคาม
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
3. นางสาวสุชาดา แจ่มเหมือน
ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
(ระดับชั้น ป.1 - 3 ประเภททีม 2 คน)
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
2. นายสุเมธ บุษบงส์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
3. นายสุวิทย์ สุจริตรังษี
ครู โรงเรียนวัดบางลี่
4. นางสาวสุชาดา แจ่มเหมือน
ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
5. นายสุพล กองน้อย
ครู โรงเรียนวัดท่าโขลง
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน)
1. นายสุเมธ
บุษบงส์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
2. นายชนศักดิ์ สิโนรัตน์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
3. น.ส.สุชาดา เหมือนแจ่ม
ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
4. นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อย
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
5. นางสุวรรณา คนชม
ข้าราชการบานาญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-3กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
(ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม 2 คน)
1. นายศิริชัย สิโนรัตน์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
2. นายสุเมธ บุษบงส์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
3. นายสุพล กองน้อย
ครู โรงเรียนวัดท่าโขลง
4. ว่าที่ ร.ต.อนันต์ เกิดเสมอ
ครู โรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู
5. นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อย
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอยฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา – ขยายโอกาส)
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาโรช
สัมฤทธิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่นครบาล
ประธานกรรมการ
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1
กรรมการ
นางสาวนริศรา
ซุ่นทรัพย์
ครู โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
กรรมการ
นางวัจนา
ชาสิงห์แก้ว
นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสังเวียน ศรีสว่าง
ครู โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บริสุทธิ์ ยุตธิ รรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
(ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีมละ 3 คน)
1. นางสาวนวียา
สืบทอง
ผอ. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1
3. นางสุรดา
ปัญจพรชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
(ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน)
1. นางนวลอนงค์
เรืองศรี
ครู โรงเรียนมหาราช 7
2. นางอุทัยวรรณ
ฉิมพาลี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
3. นางสาวจิราภรณ์ ภู่ยนิ ดี
ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง
กิจกรรมการการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
(ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน)
1. นางสาวหทัยรัตน์ สุขศีลล้าเลิศ
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
2. นางกัญญ์กุลนัช ตรีคาม
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
3. นางสาวนวียา
สืบทอง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-4กิจกรรมการแข่งขันทางแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sciencd Show)
(ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน)
1. นางสาวสิริลักษณ์
อุทัยฉาย
ครู โรงเรียนทุ่งกระถิน
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงญาณิศา พุกท่าไม้
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
3. นางประภาพร
หงส์แก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมกาและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3 D) ปล่อยอิสระ
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ประเภททีม 2 คน
1. นายสุเมธ
บุษบงส์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
2. นายชนศักดิ์
สิโนรัตน์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
3. ส.ต.อ.ไพฑูรย์ เฉลิมดิษฐ์
ผอ. โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย
4. ว่าที่ ร.ต.อนันท์ เกิดเสมอ
ครู โรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู
5. นางสุวรรณา
คนชม
ข้าราชการบานาญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
(ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน)
1. นายศิริชัย
สิโนรัตน์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
2. นายสุเมธ
บุษบงส์
สมาคมกีฬาทางอากาศ
3. นายธนากร สีสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
4. นายธรภัทร ไชยสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง
5. นางสาวกรกมล ทองยอด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ของแต่ละกิจกรรม
2. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และให้
ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

