ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
...........................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2561
กลุม่ การศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินการคัดเลือกแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1
ประธานกรรมการ
1.2 นายสนทยา ภักดีวานิช
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
1.4 นายสาเริง ศรีวิน
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
1.5 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
1.6 นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
1.7 นางศุทธิณี ศรีณวัฒน์
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
1.8 น.ส.สุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1
กรรมการ
1.9 นางสาวผุสดี บ่นหา
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
1.10 นางสุพร โขขัด
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.11 นางเกศมณี ณ พัทลุง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว มีหน้าที่จัดแผ่นป้ายห้องแข่งขัน เอกสารการรับรายงานตัว
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่แข่งขัน จัดส่งนักเรียนเข้าห้องแข่งขันตามกาหนดการ เก็บเอกสารการรายงานตัว
ส่งกองอานวยการ ประกอบด้วย
กิจกรรมการปั้นดินนามัน
1. นางเมตตา คงสุข
ประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ คันฉ่อง
กรรมการ
กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1. นางสริกา ชลธาร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข
กรรมการ
/3. คณะกรรมการ...

-23. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่มีวางแผนการจัดประกวดแข่งขัน
จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ดาเนินการตัดสินให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ
รายงานผลการประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายเกียรติบัตร ดังนี้
1. นางสุพร โขขัด
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
2. นางเกศมณี ณ พัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4. นางสาวสุพิศ คงทน
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
กิจกรรมการปั้นดินนามัน
1. นางสาวเอื้องสุดา โชติกเสถียร ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ จูห้อง
ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
กรรมการ
3. นางพิจิกา พุ่มสวัสดิ์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกระพังสุรินทร์ กรรมการ
4. นางสาวชุติมาวดี ชัยเพชร ครู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
กรรมการ
5. นางดุสิดา ราญฎร
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1. นางสิริพรรณ เผ่าพิสุทธิ์
ครู โรงเรียนวัดปากปรน
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ชัยมาดสิริกุล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ โฟฉิว
ครูโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน ครู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกระพังสุรินทร์ กรรมการ
5. นางสุรินทรา ชูช่วย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลตรัง) มีหน้าที่จัดสถานที่ห้องแข่งขัน จัดโต๊ ะ
เก้าอี้ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม จัดโต๊ะรับรายงานตัวหน้าห้องกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
4.1 นางสาวสุพิศ คงทน
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
4.2 นางวิลาวัลย์ อินทร์ทอง
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.3 นางกาญจนา กระมล
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.4 นางสาวกิตติมา คงสง
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.5 นางจิตตวัฒนา เมืองแก้ว พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.6 นางวิชุดา อมรการ
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.7 นางสาวสุกัลญา จันสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.8 นางสุภัทราวดี วรแสน
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.9 นางสาวสารภี เพ็ชรสิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
4.10 นางสาวขนิษฐา มาระพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและบริการ มีหน้าที่ในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ครู นักเรียน จัดเตรียมบริการอาหารว่าง น้าดื่ม อาหารกลางวัน แก่คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
/5.1 นางปัทมาวดี ...

-3–
5.1 นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ
5.2 นางริศรินทร์ อินทร์โก
5.3 นางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข
5.4 นางสาวสารภี เพ็ชรสิริ
5.5 นางสาวขนิษฐา มาระพงษ์
5.6 นางสุนีย์ กองมี
5.7 นางวิภา มโนรา
5.8 นางยินดี คงพูล

ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่อานวยความสะดวก และตรวจสอบ ดูแลเอกสารในการ
เบิกจ่าย รายการวัสดุ และค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกอบด้วย
6.1 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
6.2 นางปัทมา ชูทิพย์
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
6.3 นางเลขา สายทองแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
6.4 นางเมตตา คงสุข
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดทาเอกสาร ประเมินผลการจัด
กิจกรรม บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย
7.1 นายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
7.3 นางวิภา มโนรา
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
7.4 นางยินดี คงพูล
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
7.5 นางมยุรีย์ คันฉ่อง
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17

กันยายน พ.ศ. 2561

