
 
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

ที่   432  / ๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  

ปีการศึกษา ๒๕๖5   
.............................................. 

                ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จะดำเนินการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    
ณ จังหวัดราชบุรี โดยกำหนดจัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ 
อปท.) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา-
เรียนรวม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และเพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าว
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดังนี้  

   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   
.............................................. 

คณะกรรมการประสานงาน   
๑. นายโสวัฒน์    เหลาธรรม ประธานเครือขา่ยที่ 9 ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง 

(สันติมโนประชาสรรค์) 
รองประธานกรรมการ 

3. นายจักรพงศ์ บางวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก 
(จิตติ-บุญศรี) 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวอมรรัตน์ ทองดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
5. นายธราเทพ พลับพลา ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   กรรมการ 
6. นางสาวกวิตาภัทร มงคลนำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
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กรรมการกลาง   
๑. นายสุวพิชญ์  โพธิ์ไทรย์ ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี  
๒. นางณฐัชานันท์ ปัญจเมธี ครู โรงเรียนบ้านลำพระ  
๓. นางสาวปิยพร โคตรแปร ครู โรงเรียนบ้านหนองโก  
4. นางสาวสโรชา นวลพุ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองโก  
5. นางสาวหัทยา เกี้ยวเพ็ง ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์  
6. นางสาววันวิสาข์ ไพรนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี  
7. นายอรรถสิทธิ์ ฮวดยินดี ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  
8. นางสาวกรวีย์ มั่นคง คร ูโรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)  
9. นางสาวนิลรัตน์ แก้วยก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  

10. นางพัชชา โพธิ์ทองนา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  

มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได ้

คณะกรรมการตดัสิน  
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  (ระดับชั้น ป. ๑–๓  ประเภททีม ๕ คน) 

๑. นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกุลนันทน์ เที่ยงตรง ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม กรรมการ 
๓. นางสาวอนุโลม สุระ ครู โรงเรียนวัดป่าไก่ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๕ คน) 
๑. นางสาวพจมาลย์ สารทองกล่ำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัทยา นะสีโต ครู โรงเรียนพิบูลวนาราม กรรมการ 
๓. นางชนันนัทธ์ ดอกพฤกษี ครู โรงเรียนวัดท้ายเมือง กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  (ระดับชั้น ป. ๑–๓  ประเภททีม ๕ คน) 
๑. นางสาวอัญชลี  บุญสิน ครู โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธ์วิทยา) ประธานกรรมการ 
๒. นางณฐัชานันท์ ปัญจเมธี ครู โรงเรียนบ้านลำพระ กรรมการ 
๓. นางสาวภวิกา ปวินธาดา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๕ คน) 
๑. นายวิรัช ตันตระกูล ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.ณัฐวรา  สายันหะ ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญจิตร สมรวย ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น  (ระดับชั้น ป. ๑–๖  ประเภททีม ๕ คน) 
๑. นางสาวพรพิมล คงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกวิสรา  วรภัทรขจรกุล ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ กรรมการ 
๓. นายธนา  พณะงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  (ระดับชั้น ป. ๑–๓  ประเภทเดี่ยว) 
๑. นางสาววราภรณ์  ชังจินดา คร ูโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวแสงเดือน  หม่องสาย คร ูโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง กรรมการ 
๓. นางสาวยุภาภรณ์  อุวิทัต คร ูโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภทเดี่ยว) 
๑. นางสาวอารีรัตน์ อินราย ครู โรงเรียนบ้านพุคาย ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริพร  วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ 
๓. นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุล ครู โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  (ระดับชั้น ป. ๑–๓  ประเภททีม ๒ คน ชาย-หญิง) 
๑. นางเบญจวรรณ์  รวมแสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 

(หรีดศรัทธาฯ) 
ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจุรีรัตน์  ย่มโด๊ด ครู โรงเรียนบ้านพุคาย กรรมการ 
๓. นางสาวรทิพย์  เสนาวงค ์ ครู โรงเรียนวัดสันติการาม กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  (ระดับชั้น ป. ๔–๖  ประเภททีม ๒ คน ชาย-หญิง) 
๑. นางสาวธนฝน  บัวแย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประธานกรรมการ 
๒. นางอัมพร  สอนคณุแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการ 
๓. นางสาวดวงมณี แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ อปท.) 

วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนเขาวงั (แสง ช่วงสุวนิช)   
.............................................. 

คณะกรรมการประสานงาน   
๑. นายโสวัฒน์    เหลาธรรม ประธานเครือขา่ยที่ 9 ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง 

(สันติมโนประชาสรรค์) 
รองประธานกรรมการ 

3. นายจักรพงศ์ บางวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก 
(จิตติ-บุญศรี) 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวอมรรัตน์ ทองดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
5. นางสาวกัลยา ภู่ทอง ครู โรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการ 
6. นางสาวกวิตาภัทร มงคลนำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการแข่งขันบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
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กรรมการกลาง   
๑. นายสุวพิชญ์  โพธิ์ไทรย์ ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี  
๒. นางณฐัชานันท์ ปัญจเมธี ครู โรงเรียนบ้านลำพระ  
๓. นางสาวปิยพร โคตรแปร ครู โรงเรียนบ้านหนองโก  
4. นางสาวสโรชา นวลพุ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองโก  
5. นางสาวหัทยา เกี้ยวเพ็ง ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์  
6. นางสาววันวิสาข์ ไพรนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี  
7. นายอรรถสิทธิ์ ฮวดยินดี ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  
8. นางสาวกรวีย์ มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)  
9. นางสาวนิลรัตน์ แก้วยก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  

10. นางพัชชา โพธิ์ทองนา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  
11. นายอานนัท์  เจริญสุข คร ูโรงเรียนรุจิรพัฒน์  

มีหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มสาระฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได ้

คณะกรรมการตดัสิน  
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  (ระดับชัน้ ม. ๑–๓  ประเภททีม ๕ คน) 

๑. นางสาวธนฝน บัวแย้ม คร ูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัญชลี  บุญสิน คร ูโรงเรียนบางลี่ กรรมการ 
๓. นางสาวกุลนันทน์ เที่ยงตรง คร ูโรงเรียนวัดใหมร่าษฎร์บำรุงเจริญธรรม กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๕ คน) 
๑. นายวิรัช ตันตระกูล ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง ลัดดาวรรณ์ สมิงทัพ คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔  

(บ้านทุ่งกระถิน) 
กรรมการ 

๓. น.ส.ณัฐวรา  สายันหะ คร ูโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น  (ระดับชัน้ ม. ๑–๓  ประเภททีม ๕ คน) 
๑. นายยรรยง  สุขเอิบ คร ูโรงเรียนสินแร่สยาม ประธานกรรมการ 
๒. นายธนา  พณะงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการ 
๓. นางสาวกวิสรา  วรภัทรขจรกุล ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์  (ระดับชั้น ป. ๑ – ม.๓  ประเภททีม 20 คน) 
๑. นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประธานกรรมการ 
๒. นางธัญลักษณ์  ประดิษฐ์ฐาน ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
๓. นายชัชชัย ชุมพาลี ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภทเดี่ยว) 
๑. นางรัชนีวรรณ  จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช้าง ประธานกรรมการ 
๒. นายคำพล  ปลูกบุญทรง ครู โรงเรียนวัดช่องลาภ  

(โชคลาภประชาพัฒนา) 
กรรมการ 

๓. นางสาวสาลินี  ทักษิโณ ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  (ระดับชั้น ม. ๑–๓  ประเภททีม ๒ คน ชาย หญิง) 
๑. นางเมธี เทพทติย์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันท์ณภัสร กระจ่างแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด  กรรมการ 
3. นายศราวุฒิ จันทร์คลี ครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย (ระดับช้ัน ป.๑–ม.๓ ประเภททีม ๑๐ คน) 

๑. พระมหาสายัญ  กตปุญโญ พระวัดเขาวัง ประธานกรรมการ 
๒. พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
3. นางนารินทร์ ทองลิ่ม ครู โรงเรียนบ้านพุแค กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ตัดสินผลการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 69       
ปีการศึกษา ๒๕๖2 แต่ละกิจกรรม  

  ๒. กรอกคะแนน สรุปผลการแข่งขนั ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 

                ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส  
บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา ๒๕๖2 และให้ถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น               
ทีส่ิ้นสุด     

สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                            

 

(นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 


