
                                                                                                    

                                                                                                                                                            

 

ที่  ศธ ๐๔๑๐๔/๕๔๒๒                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต๑                        
                                                                 ถนนคีรรีัถยา   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 

                                                                                                               

                                                           ๑๑    ธันวาคม   ๒๕๕๖                            

 

เรื่อง  เชิญประชุม  

 

เรียน  ผู้อ านวยการ................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในการแข่งขัน  
                         ศิลปหัตถกรรมนกัเรยีนระดบัภาคกลาง ตะวันออก ครัง้ท่ี ๖๓     จ านวน ๑ ชุด 
 

               ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  
ครั้งที่ ๖๓ ในวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี จะจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
แข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์-โครงงาน) ในวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  

      ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสิน 
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ โดยเบิกจ่ายค่าพาหนะ จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดประสานงานได้ที่ 
นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑   (๐๘๑-
๙๑๘๐๑๗๗)                 
        จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

         ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
                  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
โทร. ๐๓๒-๔๒๗๑๙๖ 
โทรสาร. ๐๓๒-๔๒๓๖๙๒ 



(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่     /2556 

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะวิชาการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ตะวันออก ครั้งท่ี ๖๓ 

ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ประเภท คอมพิวเตอร์/โครงงานซอฟ์ทแวร์ ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาสฯ)และ  
กิจกรรมหุ่นยนต์ สพป.-สพม./โคงงานออกแบบเทคโนโลยี ระดับประถมศึษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาสฯ) 

 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้ง
ที่ ๖๓ ในวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการใน
อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเขาย้อย อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน/กรรมการด าเนินการ
แข่งขันและตัดสินประจ าศูนย์ประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ ดังนี้ 
 

ศูนย์ประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

 

๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   
 ๑. นายวิทยา แหวกวารี   ครูโรงเรียนวัดแคทราย สพป.ราชบุรี ๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนันทวดีเทียนไชย  ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงครา   กรรมการ 
 ๓. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาวสพป.สมุทรสาคร     กรรมการและเลขานุการ  

๒. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 
 ๑. นางธนีญาพลายงาม  ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบฯ ๒ ประธานกรรมการ
 ๒. นายคงเดช   ศรีอุทารวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตะโกล่างสพป.ราชบุรี ๑    กรรมการ 
 ๓. นายธงชัย ทะเลมอญ  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดสพป.ประจวบฯ ๑  กรรมการและเลขานุการ 
๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 

 ๑. ว่าที่ รท.จิโรจน์  จิระวาณิชกุลครวูิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชาตรี คงอ่วม   ครูโรงเรียนบ้านมรสวบสพป.ประจวบฯ ๑    กรรมการ 
 ๓.  ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์   ใจมุ่ง ครูโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า สพป.ราชบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ 

๔. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๑. นายภูริวงศ์   คุ้มญาติ  ครูโรงเรียน บ้านสันดอนสพป.ราชบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ 



 ๒. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน  ครูโรงเรียน บ้านป่าเด็ง สพป.เพชรบุรี เขต ๒  กรรมการ 
 ๓. นายสุรศักดิ์ วิเวก ครูโรงเรียน อนุบาลบางสะพานน้อยสพป.ประจวบฯ ๑  กรรมการและเลขานุการ 
๕. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 
 ๑. นายสหัส   พรหมเกษ  ครูโรงเรียนบ้านล าพระ สพป.ราชบุรี เขต ๑  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศิริวรรณ   ชูชื่น  ครูโรงเรียนบ้านดอนมาขามช้างสพป. เพชรบุรี ๑   กรรมการ 
 ๓. นางสุหัสชา  พรหมดวง  ครูโรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการ 

๖. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๑. นายชัยชนะ  สระทองทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองชายธง สพป.ปข.๑ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพันธ์ประภา พูนสิน ศึกษานิเทศก์สพป.ราชบุรี ๑    กรรมการ 
 ๓. นางยุคลธร  ศรีถม  ครูโรงเรียน บ้านแม่ประจัน สพป. เพชรบุรี 2  กรรมการ 
 ๔. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียาเขตสศศ.กาญจบุรี กรรมการ  

๗. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 
 ๑. นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์  ศึกษานิเทศก์สพป.รบ.๑    ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวอมรรัตน์ข้อออ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณสพป.ประจวบฯ ๒   กรรมการ  
 ๓. นางสาวรมณียาสุรธรรมจรรยา ครูโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)สพป.ราชบุรี ๒  กรรมการ  
 ๔. นายวิษณุ  ฉิ่งเล็ก   ครูโรงเรียน บ้านบางเจริญ สพป.ประจวบฯ ๑  กรรมการและเลขานุการ 

๘. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๑. นายวรจักร  จอมทรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดโพธิ์สพป.เพชรบุรี เขต๑ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุพัตราศรีเที่ยงตรง ครูโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีสพป.ประจวบฯ ๒   กรรมการ 
 ๓. นายอธิวัฒน์   บัวงาม  ครูโรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่ 104สพป. ราชบุรี เขต ๑ กรรมการ 
 ๔. นางนันทวดีเทียนไชย ครูโรงเรียน บ้านคลองสมบูรณ์สพป.สมุทรสงคราม   กรรมการ 
 ๕. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว  ครูโรงเรียน วัดนางสาวสพป.สมุทรสาคร     กรรมการและเลขานุการ 

๙. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMSชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 
 ๑. นายวัชรินทร์   ด านิล  ครูโรงเรียน สีวะราสพป.ราชบุรี เขต ๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาสกรพรหมวิหาร ครูโรงเรียน บ้านหนองคางสพป.ประจวบฯ ๒   กรรมการ 
 ๓. น.ส.พิมพ์ชนุตม์แก้วพรายตา ครูโรงเรียน บ้านสวนหลวงสพป.ประจวบฯ ๑  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 ๑. นายไชยทัศน์  มีปราชญ์สม   ครูโรงเรียนวัดท าใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต๑ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศิริวรรณ   ชูชื่น  ครูโรงเรียน บ้านดอนมาขามช้างสพป.เพชรบุรี เขต ๑   กรรมการ 
 ๓. นายสุทธิพงษ์  พุทธิสาร ครูโรงเรียน บ้านหนองแสลบสพป.กาญจนบุรี เขต ๔  กรรมการ 
 ๔. นายฤษณะ สกุลไพศาลวารีครูโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรมสพป.ราชบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 
 ๑. นายธนรรค์  พวงนิล  ครูโรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์สพป. ประจวบฯ ๑ ประธานกรรมการ 



 ๒. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย ครูโรงเรียน บ้านต าหรุสพป.ประจวบฯ ๒    กรรมการ  
 ๓. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม  ครูโรงเรียน ชุมชนบ้านหลุมรังสพป.กาญจนฯ ๔   กรรมการ  
 ๔. นายสมไชย   กระต่ายทอง  ครูโรงเรียนวัดดอนตลุงสพป.ราชบุรี เขต ๑      กรรมการ  
 ๕. นายสมหมาย สัญญโสภี  ครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต๑กรรมการและ
เลขานุการ 

ศูนย์ประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(โครงงานซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และ โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
 

๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ)  
 ๑. นายเอกพงษ์  กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองแสลบสพป.กาญจนบุรี เขต ๔   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุรินทร์   รัตนศักดิ์ชัยชาญ ครูโรงเรียนมหาราช ๗ สพป.ราชบุรี เขต ๑    กรรมการ 
 ๓. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์  ครูโรงเรียน บ้านห้วยน้ าพุสพป.ประจวบฯ ๒     กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๓. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ (ขยายโอกาสฯ) 
 ๑. นายปณิธาน  หลิบนุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชบ านาญ) เพชรบุรี   ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ร.ต.อ านาจ อินทรสุนทร ครูโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 70สพป.สมุทรสงคราม   กรรมการ  
 ๓. ว่าที่ ร.ต.ญ.สุอรรัตน์ พรายแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดสพป.ประจวบฯ ๒   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกัตติกา หอมตลบ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.๑๐ กรรมการและเลขานุการ 
 

  

 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากมีเหตุขัดข้องให้รายงานคณะกรรมการด าเนินการประกวด/ 
แข่งขันทักษะวิชาการ ตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๓๖๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ทราบทันที 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่              เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  

        ( .............................................) 
     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

 



 

 

 


