
 
 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
ที่  426 /2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
…………………………………….. 

                    ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  จะดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  28 - 29  พฤศจิกายน  2565 ระดับปฐมวัย-ระดับประถมศึกษา           
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์) การศึกษา
พิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส   
ทางการศึกษาและ อปท.) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และเพ่ือให้       
การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงาน   
1. นายศักดิ์ดา  บุรีงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประธานกรรมการ 

ประธานเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 8 
2. นายอนุวัต  ทวีผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจติยาราม รองประธานกรรมการ 
3. นางสุรภา  โชคไพศาลธนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัฏเจริญ รองประธานกรรมการ 
4. นายอธิวัฒน์  บัวงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง           รองประธานกรรมการ 
5. นางมนษิา  อรุณเนตร  นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1      กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนิวาตี  นิวาตโสภณ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายคำรณ   สะอาด   ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
8. นางสาวรัตนา  ศรีวิไล  ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
9. นางสาวพจวรรณ์  หนูนารถ  ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อำนวยการ  ประสานงาน แก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์  
ยุติธรรม 
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กรรมการกลาง    
1. นายภาณุพงศ ์ มุ่นพลาย ผอ.โรงเรียนสินแร่สยาม     
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
3. นายยรรยง  สุขเอิบ ครู โรงเรียนสินแร่สยาม 
4. นางสุรินีย์  จุติเวช ครู โรงเรียนวัดเขาวังฯ 
5. นางสาวจันทิมา  กลั่นเกตุ ครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ 
6. นางสาวสุวิชญา  เจริญศิลป ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 

มีหน้าที ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
กิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯทุกระดบัชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบหมายได้ 

คณะกรรมการตดัสิน 
การงานอาชีพ 
1) กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น   (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางอรวรรณ  แดงประดับ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ประธานกรรมการ 
2.  นางปิ่นมณ ี จันทร์แฉล้ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) กรรมการ 
3.  นางสาวดวงกมล  มนตรี ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม กรรมการและเลขานุการ 

2) กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   (ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางสมบูรณ์  นิยมศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ  ประธานกรรมการ 
2. นางกนัยารัตน์  เฉลิมดิษฐ์ ครู โรงเรยีนบ้านหนองนกกะเรียน กรรมการ 
3.  นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3) กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง–พานพุ่มสักการะ (ระดับชั้น ป.๔–๖ ประเภททีมไม่เกิน ๖ คน) 
1.  นางนาฏยา  เทียมแพ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2.  นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการ 
3.  นายสุวชิา  วงศ์ตัน ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง กรรมการและเลขานุการ 

4) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ   (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางกัลยา  แตงขำ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติมา  อัครเสถียร ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการ 
3. นางสาวนริศรา  เปลี่ยนเดช ครู โรงเรียนบ้านยางคู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5) กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง   (ระดับชัน้ ป. ๔–๖  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นายสมพิท  มั่นคง ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายศราวุฒิ  จันทร์คล ี ครู โรงเรียนบ้านขัฏเจริญ กรรมการ 
3.  นายชาญชัย  กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการและเลขานุการ 

6) กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร   (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางสุนทรี  วัฒนสุนทร ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวยสวรรณ  ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการ 
3.  นางกิตติกา  วุฒิเอก  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยฯ กรรมการและเลขานุการ 
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7) กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง   (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๓ คน) 
1. นางโสภี  สุขเจริญ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2. นางอทิตยา  บัวงาม ครู โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร กรรมการ 
3. นางหทัยรัตน์  ขาวอ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด กรรมการและเลขานุการ 

8) กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๓ คน) 
1. นางไสว  ปรางงาม ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม ครู โรงเรียนวัดสันติการาม กรรมการ 
3. นางสาวชุติมณฑน์  อาจโยธี คร ูโรงเรียนบ้านชัฏเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9) กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๓ คน) 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  เลิศสุวรรณนิธิ ครู โรงเรียนวัดอรญัญิกาวาส กรรมการ 
3. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1.  ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรยีนของ สพฐ. ครั้งที่ 69   
       ปีการศึกษา 2562 ของแต่ละกิจกรรม 
            2.  กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน  ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี 
1) กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ระดับช้ัน ป.๑–๓ ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นางวาลิกา  พงศ์ภัทรานนท์ ครู โรงเรียนวัดนาหนอง ประธานกรรมการ 
2.  นางชลชญา  คูหามณีโชติ คร ูโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร กรรมการ 
3.  นางดวงพร  เกลี้ยงปราณีต ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง กรรมการและเลขานุการ 

2) กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  (ระดับช้ัน ป. ๔–๖  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายอำนาจ  ศรดีอนไผ่ คร ูโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวนุจรี  ประพรง คร ูโรงเรียนวัดบางลี่ กรรมการ 
3.  นางสาวอนันต์ภา  เกสรบัว ครู โรงเรียนวัดสันติการาม กรรมการและเลขานุการ 

3) กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายศรีชล  ร้ายไพรี ผอ. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ประธานกรรมการ 
2.  นางภัควลัญช์  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง กรรมการ 
3.  นายวรายุส  จักรเพชร ครู โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม กรรมการและเลขานุการ 

4) กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)   (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายพลสรรค์  นิยมสุจริต ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลังกา ประธานกรรมการ 
2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงธีรวรรณ  จันทร์อิน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 กรรมการ 
 (บ้านทุ่งกระถิน) 
3.  นางศุภาพิชญ์  แย้มปลื้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปากท่อ กรรมการและเลขานุการ 
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5) กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท Web Editor   (ระดับช้ัน ป. ๔–๖  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายวรพจน์  มุสิกวัตร ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจันทกานต์   พ่ึงวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางลี่ กรรมการ 
3.  นางอำพร  โคตะขนุ ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ 1.  ตัดสินผลการแข่งขัน  ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 69   
       ปีการศึกษา  2562  ของแต่ละกิจกรรม 
            2.  กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน  ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ อปท.) 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสวุนิช) 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษาและประสานงาน   
1.  นายศักดิ์ดา  บุรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประธานกรรมการ 

ประธานเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 8 
2.  นายอนวุัต  ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจติยาราม รองประธานกรรมการ 
3.  นางสุรภา  โชคไพศาลธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัฏเจริญ รองประธานกรรมการ 
4.  นายอธิวัฒน์  บวังาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกลุทอง          รองประธานกรรมการ 
5.  นางมนิษา  อรุณเนตร นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1   กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาวนิวาตี  นวิาตโสภณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  นายคำรณ   สะอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
8.  นายสมไชย  กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9.  นางปรัชญาพร  บัวบาง คร ูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อำนวยการ  ประสานงาน แก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ       
บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

กรรมการกลาง 
1.  นายภาณุพงศ ์ มุน่พลาย  ผอ.โรงเรียนสินแร่สยาม     
2.  นายยรรยง  สุขเอิบ   ครู โรงเรียนสินแร่สยาม 
3. นางสาวจันทิมา  กลั่นเกตุ  ครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ 

มีหน้าที ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในกรณีที่คณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
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คณะกรรมการตดัสิน 

การงานอาชีพ 
1) กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ระดับช้ัน ม. ๑–๓  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางอรวรรณ  แดงประดับ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ประธานกรรมการ 
2. นางปิ่นมณี  จันทร์แฉล้ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) กรรมการ 
3. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ     ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2) กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   (ระดับชั้น ม. ๑–๓ ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางสมบูรณ์  นิยมศาสตร ์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2. นางกนัยารัตน์  เฉลิมดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน กรรมการ 
3.  นางสุรินีย์  จุติเวช ครู โรงเรียนวัดเขาวังฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3) กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง–กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ(ระดับชัน้ ม.๑-๓ ประเภททีมไม่เกนิ ๖ คน) 
1.  นางนาฏยา  เทียมแพ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2.  นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการ 
3.  นายสุวชิา  วงศ์ตนั ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง กรรมการและเลขานุการ 

4) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ   (ระดับชั้น ม.๑–๓  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางกัลยา  แตงขำ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2.  นางชาสุตา  ศรีจันทรนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ กรรมการ 
3.  นางสาวกญัญาภัค  หวังหอ้งกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านพุเกตุ กรรมการและเลขานุการ 

5) กิจกรรมการแขง่ขันจัดสวนถาดแบบช้ืน   (ระดับชั้น ม.๑–๓  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นายสมพิท  มั่นคง ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานกรรมการ 
2. นางไพลิน  บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อยฯ กรรมการ 
3.  นายชาญชัย  กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการและเลขานุการ 

6) กิจกรรมการแข่งขนัแปรรูปอาหาร   (ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางสุนทรี  วัฒนสุนทร ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2.  นางอุไร  เจริญศุข ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
3.  นางวันวิสา   คุ้มเมือง ครู โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ 

7) กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ระดับชัน้ ม.๑–๓  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางหทัยรัตน์  ขาวอ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวประไพทรัพย์  ผู้เจริญ ครู โรงเรียนวัดน้ำพุ กรรมการ 
3.  นางดวงกมล  แย้มเกสร ครู โรงเรียนวัดสันติการาม             กรรมการและเลขานุการ 

8) กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางไสว  ปรางงาม ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวชุติมณฑน์  อาจโยธี ครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ กรรมการ 
3.  นางบานเย็น  ชูฝา ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) กรรมการและเลขานุการ 
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9) กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้   (ระดับชั้น ม.1-3  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นางลักขณา  ด้วงปรึกษา ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพัณณ์ชิตา  เลิศสุวรรณนิธิ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส กรรมการ 
3.  นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ ครู โรงเรียนสินแร่สยาม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1.  ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 69   
                ปีการศึกษา 2562 ของแต่ละกิจกรรม 
  2.  กรอกคะแนน  สรุปผลการแข่งขัน  ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลย ี
1) กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) (ระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายอำนาจ  ศรีดอนไผ่ ครู โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกัลย์สุดา  สวนเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านแมป่ระจัน กรรมการ 
3.  นางสาวรสา   สำเภาเงิน ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2) กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการต์ูนแอมิเนชั่น (๒D Animation)  (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย ผอ. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ประธานกรรมการ 
2.  นาอำพร  โคตะขุน ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการ 
3.  นางภัควลัญช์  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง กรรมการและเลขานุการ 

3) กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้น ม.๑–๓ ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายศรีชล  ร้ายไพรี   ผอ.โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ประธานกรรมการ 
2.  นางภัทรภร  โรจจิรชล คร ูโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง กรรมการ 
3.  นายมนตรี   สุภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี              กรรมการและเลขานุการ 

4) กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายปรัชญา  พุกอินทร์ คร ูโรงเรียนบ้านจอมบงึ ประธานกรรมการ 
2.  นายวรุฒ  ปานเหลือง ครู โรงเรียนวัดดอนแจง กรรมการ 
3.  นางสาววชัรา  เมษะเลิศพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ กรรมการและเลขานุการ  

5) กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท Text Editor   (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์  ใจมุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอุมาพร  ธรรมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ กรรมการ 
3.  นางสาววรรษมน  เมธีววิฒัน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและเลขานุการ 

6) กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท Web Editor   (ระดับช้ัน ม. ๑–๓  ประเภททีม ๒ คน) 
1.  นายสมโชค  ปัญญาวรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ประธานกรรมการ 
2.  นายคณาชัย  รัตนอำพัน ครู โรงเรียนวัดบางกระ กรรมการ    
3.  นายคมกฤต  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา กรรมการและเลขานุการ 

7) กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์   (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๓ คน) 
1.  นายก้องณพัฒน์  ประเสริฐผล ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายเจษฎา  กล้าผจญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางลี่ กรรมการ 
3.  นางกุลยารัตน์  บุญยัง คร ูโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ 1.  ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 69   
                ปีการศึกษา  2562  ของแต่ละกจิกรรม 
  2.  กรอกคะแนน  สรปุผลการแขง่ขัน  ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตดัสิน 

หุ่นยนต์ สพฐ. 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน   (ระดับชั้น ป.๑-๖) 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง   (ระดับชัน้ ป.๑-๖, ม.๑-๓) 
กิจกรรมการแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง   (ระดับชัน้ ป.๑-๖) 

1. นายอนวุัต   ทวีผล ผอ.โรงเรียนวัดเจติยาราม ประธานกรรมการ 
2. นายวรพจน์  มุสิกวัตร ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์  ใจมุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง กรรมการ 
4. นายภคพร   ใจงาม ครู โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพนุ้ำร้อน กรรมการ 
5. นางสาวฐิติกานต์  สุ่มมาตย์  คร ูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ 
6. นางสาวสุดารัตน์  บุษน้ำเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ 
7. นางสาวรุจิรัตน์ สวัสดิ์รักษา   ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) กรรมการ 
8. นายเอกพจน์  คงธนรำไพ  คร ูโรงเรียนวัดหนามพุงดอ กรรมการ 
9. นายภูริวงศ ์ คุ้มญาติ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดทำสนามเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
 ๒. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที ่๖9 

                 ปีการศกึษา ๒๕๖2  ของแตล่ะกจิกรรม 
 ๓. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

                 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  โปร่งใส  
บริสุทธิ์  เที่ยงธรรม  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครั้งที ่69 ปีการศกึษา 2562 และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

สั่ง  ณ  วันที่  20   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565      
 
 
                                                  (นางบรรเจิด  อุ่นมณ๊รัตน์) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
 
 
 


