ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
...........................................
ด้ว ยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะดาเนินการคัดเลื อกนักเรียน
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน
อนุบาลตรัง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินการคัดเลือกแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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 นางสมใจ เสรีพัฒนนท์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1
กรรมการ
1.8 นางสาวผุสดี บ่นหา
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางสาวศุทธินี บุญรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.10 นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับรายงานตัว มีหน้าที่จัดแผ่นป้ายห้องแข่งขัน
เอกสารการรับรายงานตัว ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่แข่งขัน จัดส่งนักเรียนเข้าห้องแข่งขันตามกาหนดการ
เก็บเอกสารการรายงานตัว ส่งกองอานวยการ ประกอบด้วย
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นป.1-3
1. นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ
กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นป.4-6
1. นางณัฐพร โบสะอิ
/กิจกรรม…
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กิจกรรม Story Telling ระดับชั้นป.4-6
1. นางพธูรียา จันทร์หอม
กิจกรรม Multi Skills Competition ระดับชั้นป.4-6
1. นางสาวศุทธินี บุญรัตน์
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นป.4-6
1. นางหัสวรี สุรัติศักดิ์
2. นางพจนาถ วุฒิวงศ์
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นป.1-6
1. นางสาวบังอร จิตรา
3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่มีวาง
แผนการจัดประกวดแข่งขัน จัดเตรียมแบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การตัดสิน ดาเนินการตัดสินให้เป็นไปตาม
กติกาการแข่งขันในแต่ละรายการ รายงานผลการประกวดการแข่งขันให้ฝ่ายเกียรติบัตร ดังนี้
3.1 กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นป.1-3
1) นางอุมามาศ มาบุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอนงค์นาฏ มีสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวอควรรัตน์ วิสุทธีวงศ์ ครูโรงเรียนวัดน้าผุด
กรรมการ
4) Miss Karen Lynn Click
ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
5) นางสาวปภาวี พลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดจอมไตร กรรมการและเลขานุการ
3.2 กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นป.4-6
1) นางอนงค์พร ชัยสุข
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุวรรณา จาปา ครูโรงเรียนวัดนิคมประทีป
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวครองวดี วงศ์ธรรมโอสภ ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน
กรรมการ
4) Mr. Michael Toerien ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
5) นางนงลักษณ์ เกปัณ ครูโรงเรียนบ้านนาป้อ
กรรมการและเลขานุการ
3.3 กิจกรรม Story Telling ระดับชั้นป.4-6
1) นางสาวสกาวนุช แพชนะ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางจุฬาวัลย์ แต้มประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ รองประธานกรรมการ
3) นางพรศรี สีสุข
ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
กรรมการ
4) Miss Erica Claire Westgate ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
5) นางสาวปิยวรรณ ศรีนคร ครูโรงเรียนบ้านช่อง
กรรมการและเลขานุการ
3.4 กิจกรรม Multi Skills Competition ระดับชั้นป.4-6
1) นางสาวฐณิชชา แสงระยับ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39
2) นางสาวทัศนีย์ หนูจิตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยไทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/นางนิตยา…
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3) นางนิตยา ศรีทอง
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4) Miss Marine Van As
ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
5) นางสาวอติกานต์ ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
3.5 กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นป.4-6
1) นางสาววิชชุดา ว่องวิษณุพงศ์ ครูโรงเรียนทับเที่ยงฮัวเฉียว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนิ่ง น่าน่ะ
ครูโรงเรียนทับเที่ยงฮัวเฉียว
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวหทัยวรรณ ติง ครูจ้างโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
3.6 กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นป.1-6
1) นางสาวนาฏพิมล คงเอียด ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสุภาภรณ์ รักราม
ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวพารินี อู่ไพบูลย์สิน ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร
กรรมการ
4) Mr. Ian Walter Gemmell ครูโรงเรียนสภาราชินี
กรรมการ
5) นางสาวปิยวดี อินทรโยธา ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลตรัง) มีหน้าที่จัดสถานที่ห้องแข่งขัน จัดโต๊ะ
เก้ า อี้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะกิ จ กรรม จั ด โต๊ ะ รั บ รายงานตั ว หน้ า ห้ อ งกิ จ กรรมในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
4.1 นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
4.2 นางณัฐพร โบสะอิ
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
รองประธานกรรมการ
4.3 นางหัสวรี สุรัติศักดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.4 นางสาวอาทิตา แดงเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.5 นางสุภารัตน์ พูลแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.6 นางสาวบังอร จิตรา
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.7 นายกฤษณะ เสรีรักษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
4.8 นางสาวศุทธินี บุญรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่า ยต้ อ นรั บและบริ ก าร มีห น้าที่ ในการต้อนรั บคณะกรรมการตัดสิ นการ
แข่ ง ขั น ครู นั ก เรี ย น จั ด เตรี ย มบริ ก ารอาหารว่ า ง น้ าดื่ ม อาหารกลางวั น แก่ ค ณะกรรมกา รตั ด สิ น
ประกอบด้วย
5.1 นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
5.2 นางพจนาถ วุฒิวงศ์
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
5.3 นางสาวทิพย์วรรณ ไชยจักร ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
5.4 นางสาวนิตยาพร ชูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
5.5 นางสุนีย์ กองมี
พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
5.6 นางพธูรียา จันทร์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
/6. คณะกรรมการ…
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6. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่อานวยความสะดวก และตรวจสอบ ดูแลเอกสารใน
การเบิกจ่าย รายการวัสดุ และค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกอบด้วย
6.1 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
6.2 นางปัทมา ชูทิพย์
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
6.3 นางเลขา สายทองแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดทาเอกสาร ประเมินผลการจัด
กิจกรรม บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย
7.1 นายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวศุทธินี บุญรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
7.3 นางสุรีย์พร ชุติภานุ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการ
7.4 นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ ผู้ ที่ได้รั บ การแต่งตั้งปฏิบัติห น้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้ว ยความอุตสาหะถูกต้อง บริสุ ทธิ์
ยุติธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

