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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
ที่  429 /2565 

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

                    ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  จะดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยกำหนดจัดการ
แข่งขันระหว่างวันที่  28 - 29  พฤศจิกายน  2565 ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียน
รวม) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ อปท.) 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุ                  
ตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงาน   
1. นายจักรพงศ์  มัตสยะวนิชกูล    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)    ประธานกรรมการ 
         ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 3 
2. นายมนต์ทิพย์  มรรคเจริญ    ผู้อำนวยการโรงเรยีนวดัใหม่ราษฎร์บำรงุเจริญธรรม   รองประธานกรรมการ 
3. นายชอ  พันธุ์ศักดิ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวยีงทุน                  รองประธานกรรมการ 
4. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู                   กรรมการ 
5. นางรุ่งอรุณ  สว่างดี     นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1              กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอรวรรณ  แสงทอง              ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1                  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
7. นางสาวสายชล  รอดพ้น    ครโูรงเรียนอนุบาลราชบุรี                     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ อำนวยการ  ประสานงาน แก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์  
ยุติธรรม 
กรรมการกลาง    
1. นางสาวกมลชนก  เพ่งผล  ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร ์
๒. นางสางวัชราภรณ์  ลิ้มเทยีมรัตน์ ครโูรงเรียนวัดน้ำพุ(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 
๓. นายพุทธินทร์   พรหมมุสิก  ครโูรงเรียนวัดสันติการาม 
๔. นางสาวเบญจวรรณ  บางวัด  ครูโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธ์วิทยา) 
๕. นางสาวลลิตา   เชยชุ่ม   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 
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มีหน้าที่  รว่มเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

คณะกรรมการตดัสิน 
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้น ป. 1-3 ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางวรรณวนัช  พรามเล็ก  ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน       ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุกัญญา  ทองงาม  ครูโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)  กรรมการ 
3.  นางสาวสุดารัตน์  บุษน้ำเพ็ชร  ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้น ป. 4-6  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวพิมพ์พรรณ  โพธาวิมลจรัส ครูโรงเรียนสีวะรา        ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววารี  แก้วคำ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง       กรรมการ 
3.  นางสาวอรสา  พวงมาลี  ครูโรงเรียนบ้านมะขามเอน       กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ - การเขียนเรื่องจากภาพ (ระดับช้ัน ป. 1–3  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวรุ่งทิวา  เลี้ยวไธสง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา        ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวยุภา  แสงสด   ครโูรงเรียนบ้านไพรสะเดา            กรรมการ 
3.  นางสาวคนึง  กะนีจิตร  ครูโรงเรียนอนุบาลปากท่อ           กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ - การเขียนเรียงความ (ระดับชั้น ป. 4-6  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวบุษปวัน  ปรีชาญาณ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ)      ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์อำไพ  ครโูรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน       กรรมการ 
3.  นางสาวภชัชกัญญา  เกรียงชญาคุณ ครูโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)      กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ   (ระดับชั้น ป. 1-3  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวเสมอใจ  ชูรอด   ครูโรงเรียนบ้านเขาช้าง        ประธานกรรมการ 
2.  นายประพนธ์  ปาทาน  ครโูรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง       กรรมการ 
3.  นางสาวฤทัยรัตน์  คอนมะแสง  ครโูรงเรียนบ้านอ่างหิน             กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ   (ระดับชั้น ป. 4-6  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวยุวนันท ์ แซ่แต ้  ครูโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)       ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววศินี  ไชยสิทธิ์  ครูโรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ซุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)  กรรมการ 
3.  นางสาวชนารัญช ์ บุตรภานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาอีส้าน                  กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ – กลอนสี่ (๔ บท)   (ระดับชั้น ป. 4-6  ประเภททีม 2 คน) 
1.  นางสาวภัทรภร  สรวงสรรเพชญ ครูโรงเรียนบ้านหนองโก        ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวเกวลี  หลวงเพชร  ครโูรงเรียนรุจิรพัฒน์        กรรมการ 
3.  นางสาวอารียา  สุยะทา  ครโูรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)     กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) (ระดับช้ัน ป.4-6 ประเภททีม 2 คน) 
1.  นางสาวสิรวิิมล  ชยากรวกิรม  ครโูรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวปาริชาติ  บานบุร ี  ครโูรงเรียนวัดน้ำพุ(สลากกินแบ่งสงเคราะห์54) กรรมการ 
3.  นางสาวประภาสุข  แจ่มจันทร์  ครูโรงเรียนบ้านไพรสะเดา             กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ 1.  ตัดสินผลการแข่งขัน  ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 69   
       ปีการศึกษา  2562  ของแต่ละกิจกรรม 
            2.  กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขัน  ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ อปท.) 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสวุนิช) 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงาน   
1. นายจักรพงศ ์ มัตสยะวนิชกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่        ประธานกรรมการ 

                                  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 3 
๒. นายมนต์ทิพย์  มรรคเจริญ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายชอ  พันธุ์ศักดิ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวยีงทุน               รองประธานกรรมการ 
๔. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู                 กรรมการ 
๕.  นางรุ่งอรุณ  สว่างดี     นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1        กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางอรวรรณ  แสงทอง           ศึกษานเิทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.  นางศิริพร  วิยาภรณ์               ครโูรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนชิ)              กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ อำนวยการ  ประสานงาน แก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ       
บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
กรรมการกลาง 
1.  นางกนกวรรณ  ล้ำเลิศ  ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2  
2.  นางสาวปิยะนุช  บุตรวงค ์  ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 
3.  นางสาวเบญจมาศ  พิมพ์ขันธ์  คร ูโรงเรียนวัดน้ำพุ(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 
4.  นางสาวศิริพร      บุญฤทธิ์  ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช) 
5  นางสาวนิลพร      น้อยโนนทอง ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 
มีหน้าที ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

คณะกรรมการตดัสิน 
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางธรภครส  อนุเคราะห์  ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด        ประธานกรรมการ 
2.  นายพทุธินทร์  พรหมมุสิก  ครูโรงเรียนวัดสันติการาม        กรรมการ 
3.  นางสาวเกศินี  สายบัว  ครูโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๒       กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ (ระดับชั้น ม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวปิยมณฑ์  เสือช้าง  ครูโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)     ประธานกรรมการ 
      ในพระบรมราชานุกูล   
2.  นางสาวประภัสสร  ศรีสุข  ครโูรงเรียนวัดวันดาว(ชุบยมสะอาดราษฎร์รงัสรรค์)  กรรมการ 
3.  นางอุไรภัสร์  คูประเสริฐยิ่ง  ครโูรงเรียนอนุบาลราชบุรี              กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมพินิจวรรณคดี (ระดับชัน้ ม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวศิริญญา  มหัทธนไพศาล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน)  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวนริศรา  ไมตรีจิตต์  ครูโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์       กรรมการ 
3.  นางสาวกิ่งแก้ว ประเทืองผล  ครโูรงเรียนอนุบาลราชบุรี              กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ - การเขียนเรียงความ (ระดับชั้น ม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นางสาวยสวรรณ  ทองดี  ครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง        ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวศิราณี  วรศร ี   ครโูรงเรียนวัดหนองพันจันทร์       กรรมการ 
3.  นายสิริวัตร  สมใจ   ครโูรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)      กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ   (ระดับชั้น ม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว) 
1.  นายปภาวิน  ฉวีศักดิ์   ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี        ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสวุารี  พ่วงลาโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านพคุาย        กรรมการ 
3.  นางสาวชาลิน ี คำโสภา  ครโูรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน         กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ – กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)   (ระดับชั้น ม. ๑-๓  ประเภททีม 2 คน) 
1.  นางสาวพชรพร  แสงภักดี  ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)      ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวทิชาภัท  มีพรบูชา  ครูโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้        กรรมการ 
3.  นางอุบล  ประถมยา   ครูโรงเรียนวัดพิบูลวนาราม(รฐั-สวา่งชัยนาวาอุปถัมภ์)  กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) (ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ประเภททีม 2 คน) 
1.  นางสาวอัมรา  ทรฤทธิ์  ครโูรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ          ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพติยา  พิพัฒน์ศรีโสภณ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์       กรรมการ 
3.  นางสาวพรสินี  เทพสวัสดิ ์  ครโูรงเรียนวัดน้ำพุ(สลากกินแบ่งสงเคราะห์54) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.  ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 69   
                ปีการศึกษา 2562  ของแต่ละกิจกรรม 
  2.  กรอกคะแนน  สรุปผลการแข่งขัน  ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

                 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  โปร่งใส  
บริสุทธิ์  เที่ยงธรรม  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

สั่ง  ณ  วันที่  20   พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  

 

(นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

     
 
 


