ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
...............................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในวั น ที่ 29 กั น ยายน 2561 ณ โรงเรี ย นพรศิ ริ กุ ล
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงาน ดูแล แก้ไข ปัญหาและอุปสรรค
และอานวยความสะดวกในการแข่งขัน ทักษะกลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย
ประกอบด้วย
1.1 นางสุภา
สัมพันธรัตน์ ผอ.โรงเรียนพรศิริกุล
ประธานกรรมการ
1.2 นายศนิเดช
ไกรเทพ
ผอ.โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
รองประธานกรรมการ
1.3 นางมารศรี
ตรีรัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนบูรณะราลึก
กรรมการ
1.4 นางภาวิณี
ทั่งจันทร์แแดง ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์
กรรมการ
1.5 นายผจง
สงคราม
ผอ.โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
กรรมการ
1.6 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
1.7 นางสุธา
โชติมณี
ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์
กรรมการ
1.8 นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์ รองผอ.โรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางสุภาวรรณ คาแหง
รองผอ.โรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ า ยสถานที่ มีห น้ า ที่จั ด เตรี ยมสถานที่ จั ด โต๊ ะ เก้ า อี้ เตรี ย มอุ ป กรณ์ และอานวย
ความสะดวก ในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 นางสาวเชาวภา สัมพันธรัตน์ รองผู้จัดการโรงเรียนพรศิริกุล ประธานกรรมการ
2.2 นางภาวิณี
ทองปาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนพรศิรกิ ุล กรรมการ
2.3 นายธนาวุธ
คงเอียด
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
2.4 นายชาญณรงค์ คงปรือ
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
2.5 นายอนุรักษ์ รอดเทศ
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
2.6 นายธนิต
ศรีขา
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
2.7 นางอารีรัตน์ รักษ์ทองจันทร์ นักการโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
/2.8 นายทะนงศักดิ์ ส่งแสง....

-22.8 นายทนงศักดิ์ ส่งแสง
2.9 นายสุระพงษ์ กองโครต
2.10 นายวรรัตน์ พลมา
2.11 นางสาววรัญญา กังแฮ
2.12 นางรัตนา ดามน
2.13 นางสาวรื่นจิต ชัยชนะ

นักการโรงเรียนพรศิริกุล
นักการโรงเรียนพรศิริกุล
นักการโรงเรียนพรศิริกุล
นักการโรงเรียนพรศิริกุล
นักการโรงเรียนพรศิริกุล
ครูโรงเรียนพรศิริกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน มีหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในทุกกิจกรรม
และรวบรวมผลการตัดสินนาส่งประธานศูนย์สาระ ประกอบด้วย
3.1 นางสาวธนภร จันทร์ผ่อง
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
ประธาน
3.2 นางสาววิภาพร โปหลง
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
3.3 นางสุชาดา
เรียบร้อย
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
3.4 นางสาวเกศกมล ศรีเกตุ
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
3.5 นางสาวสมชาติ ลั่นสิน
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
3.6 นางสาวมนธนัช วงศ์ธนวิจิต
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการ
3.7 นางปิยวรรณ ชิณเดช
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีหน้าที่วางแผนจัดการแข่งขัน จัดแข่งขันตาม
เกณฑ์ที่กาหนด และตัดสิน พร้อมทั้งรายงานผลการแข่งขัน ให้ประธานศูนย์สาระ ประกอบด้วย
4.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย
4.1.1 นางสาวบุษราภรณ์ สุเหร็น
ครูโรงเรียนวัดไทรงาม
ประธานกรรมการ
4.1.2 นางสาววีรยา ชิดชลธาร
ครูโรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
กรรมการ
4.1.3 นางกฤษณา
กรเจริญพรพงศ์ ครูโรงเรียนดรุโณทัย
กรรมการ
4.1.4 นางสมคิด
เต็มสังข์
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
4.2.1 นายวิชาญ
สุดรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล
4.2.2 นางสาวสุทธาทิพย์ เสนี
ครูโรงเรียนดรุโณทัย
4.2.3 นางสาวอรอุมา รอดศรี
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
4.2.4 นางสมคิด
เต็มสังข์
ครูโรงเรียนพรศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
4.3.1 นางฤวลีย์
มณีรัตน์
ครูโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
4.3.2 นางสาวยลดา โพชสาลี
ครูโรงเรียนประชาวิทยา
4.3.3 นางสาวนุชนาฎ เหล่ากุลวาณิช ครูโรงเรียนดรุโณทัย
4.3.4 นางสาวปิ่นนารี ศรีทองนวล
ครูโรงเรียนพรศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

/4.4 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์....

-34.4 การแข่ ง ขั น โครงงานคณิ ต ศาสตร์ ประเภทสร้ า งทฤษฎี ห รื อ ค าอธิ บ ายทางคณิ ต ศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบด้วย
4.4.1 นางนิภาภร
จิตรเพชร
ครูโรงเรียนวัดควนศรีนวล
ประธานกรรมการ
4.4.2 นางพรลดา
แก้วพิทักษ์
ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ
กรรมการ
4.4.3 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
4.4.4 นายวรุฒ
เกื้อสา
ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
กรรมการ
4.4.5 นางกานดา
ก้าวสัมพันธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง กรรมการ
4.4.6 นางสาวจีรภรณ์ เพ็ชรพูล
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.5 การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.4 -6 และ ม.1-3 ประกอบด้วย
4.5.1 นางสาววีรินทร์ ไชยศร
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
ประธานกรรมการ
4.5.2 นางปัญจรัตน์ โอทอง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
4.5.3 นางพิมลศรี
ทองอ่อน
ครูโรงเรียนวัดไพรสณฑ์
กรรมการ
4.5.4 นางสาวเกวลิน เสน่หา
ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
4.5.5 นางสุเพียรพิศ นววิศิษฏ์กุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ
กรรมการ
4.5.6 นางสาวจีรภรณ์ เพ็ชรพูล
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.6 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
4.6.1 นางพรทิพย์
สุภาพ
ครูโรงเรียนบ้านควนปริง
ประธานกรรมการ
4.6.2 นางนราพร
ดวงสุด
ครูโรงเรียนบูรณะราลึก
กรรมการ
4.6.3 นางสุดารัตน์
อิดทิ้ง
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.6.4 นายณัฐนันท์
นาวาทอง
ครูโรงเรียนวัดไม้ฝาด
กรรมการ
4.6.5 นางสมจิน
แซ่หลี
ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา กรรมการ
4.6.6 นางสาวชลธิชา เส็นสด
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.7 การแข่งขันผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
4.7.1 นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตร
ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ประธานกรรมการ
4.7.2 นางสุวรรณา
กาหยี
ครูโรงเรียนบูรณะราลึก
กรรมการ
4.7.3 นางเบญญารัต นวลนิล
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.7.4 นางสาวชลธิชา เส็นสด
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย
4.8.1 นางจิรา
โจ้งจาบ
ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม
ประธานกรรมการ
4.8.2 นายรัตพล
มุกสิกพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านช่อง
กรรมการ
4.8.3 นางสาวภรพิชญา พุทธซ้อน
ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
กรรมการ
4.8.4 นางอารี
ยิ้วเหี้ยง
ครูโรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
กรรมการ
4.8.5 นางสุรางรัตน์ โสธานิตย์
ครูโรงเรียนบูรณะราลึก
กรรมการ
4.8.6 นายสุทะนันท์ แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนปัญญาวิทย์
กรรมการ
4.8.7 นางสาวสุพร
พละบุญ
ครูโรงเรียนบูรณะราลึก
กรรมการ
4.8.8 นางสาวคนึงนิตย์ นวนนิ่ม
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
/ 4.9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ..........

-44.9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
4.9.1 นายอาริยะ
ดาช่วย
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
4.9.2 นางสาววรศิกาญจน์ รักษารักษ์ ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัม
4.9.3 นางอัญทิกา
แก่นอินทร์
ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
4.9.4 นายอาคม
คงสิน
ครูโรงเรียนประชาวิทยา
4.9.5 นางสาวรัศมี
ไกรเทพ
ครูโรงเรียนบูรณะราลึก
4.9.6 นางอลิศรา
พรหมดนตรี ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
4.9.7 นางยุภาพร
มากสุข
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39
4.9.8 นางสาววิภาพร โปหลง
ครูโรงเรียนพรศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4.10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
4.10.1 นางอุบล
คงสม
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
4.10.2 นางอุมาพร
ทิพย์มนตรี
ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ
4.10.3 นางจรงศรี
สุขตะโก
ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฏ์
4.10.4 นายสมปอง
เต้งชู
ครูโรงเรียนบ้านลาแคลง
4.10.5 นางสาวภัทรภร ชัยเพชร
ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
4.10.6 นายนรุตม์
ยั่งยืน
ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
4.10.7 นางศิริพร
จันทะสิริวงค์ ครูโรงเรียนพรศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4.11 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
4.11.1 นายปิยะวัฒน์ รักราวี
ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร
ประธานกรรมการ
4.11.2 นางจิตติมา
อนุมาตร
ครูโรงเรียนทุ่งรวงทอง
กรรมการ
4.11.3 นางสาวสุดารัตน์ รัตนบุรี
ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
กรรมการ
4.11.4 นางสาวอารียา เขียดเขียว
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.11.5 นางสาวจันทร์จิรา หลงขาว
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.12 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(A-Math) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
4.12.1 นางสาวนีรวรรณ อินทรักเดช
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
ประธานกรรมการ
4.12.2 นางสาววรนุช อ่อนเจริญ
ครูโรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
กรรมการ
4.12.3 นางสาวณัชชา ชูเพ็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.12.4 นางสาวจันทร์จิรา หลงขาว
ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.13 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
4.13.1 นางสาวพรพรรณ ชูอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านควนยาง
ประธานกรรมการ
4.13.2 นางสาวศิริพร หมานหรา
ครูโรงเรียนบ้านนาป้อ
กรรมการ
4.13.3 นางสาวจันทร์ทิพย์ อ่อนแท้
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.13.4 นางสุภาวดี
ประทีปแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรรมการ
4.13.5 นางสาวกุลวรางค์ มรดกเกษม ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
/4.14 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ.........

-54.14 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
4.14.1 นางสาวศุทธินี ทองเนื้ออ่อน ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
4.14.2 นางจินตนา
ไชยมล
ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
4.14.3 นางอุธิรา
ไชยมล
ครูโรงเรียนประชาวิทยา
4.14.4 นางสาวนันทา ตั้นฉ้วน
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
4.14.5 นางสาวกุลวรางค์ มรดกเกษม ครูโรงเรียนพรศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4.15 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย
4.15.1 นางฐิติยา
คงเอียด
ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า
4.15.2 นางสาวอัญชนา กองกุลศิริ
ครูโรงเรียนห้วยยอด
4.15.3 นางสมใจ
เสียมใหม
ครูโรงเรียนบ้ามสามแยก
4.15.4 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน ครูโรงเรียนพรศิริกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4.16 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
4.16.1 นางสาวพรพิไล ริมดุสิต
ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ประธานกรรมการ
4.16.2 นายดารงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง กรรมการ
4.16.3 นายบัญชา
เก้าเอี้ยน
ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
4.16.4 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
4.17 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
4.17.1 นายอับดุลวาฮับ ซุมสาแหละ
ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ประธานกรรมการ
4.17.2 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.17.3 นางอมรรัตน์ วัชรินทร์
ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการ
4.17.4 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน ครูโรงเรียนพรศิริกุล
เลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะ ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม อัน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

