ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
...........................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิล ปหั ต ถกรรม วิช าการ และเทคโนโลยีของนัก เรีย น ปี การศึกษา 2561
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย (มั ธ ยมศึ ก ษา) ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในวั น ที่ 29 กั น ยายน 2561
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ
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 มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงาน ดูแลแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และอานวยความสะดวกในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายจารัส เผ่าพิศุทธิ์
ผอ.โรงเรียนบ้านนาทะเล
ประธานกรรมการ
1.2 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
ผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศน. สพป.ตรัง เขต 1
กรรมการ
1.4 นางเสาวภา สมาพงค์
ผอ.โรงเรียนบ้านตะเสะ
กรรมการ
1.5 นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหน้าที่ รับรายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันนักเรียน
ที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย
2.1 นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวธารีรัตน์ คงหนู ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาทะเล
กรรมการ
2.3 นางนิรมล หาดสุด
ธุรการโรงเรียนบ้านนาทะเล
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการตั ด สิ น การแข่ ง ขั น มี ห น้ า ที่ วางแผนการแข่ ง ขั น จั ด การแข่ ง ขั น ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ตัดสินการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายเกียรติบัตร ประกอบด้วย
3.1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางสุรีรัตน์ เที่ยงธรรม
ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ประธานกรรมการ
2) นางศรีรัตน์ โออินทร์
ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด
กรรมการ
3) นางสาวธิรดา ทับเที่ยง
ครูโรงเรียนบ้านบ้าหวี กรรมการและเลขานุการ
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3.2 วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางสาวไพรินทร์ นวลสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ประธานกรรมการ
2) นางสาวซอฟีย๊ะ ยีละงู
ครูโรงเรียนบ้านลาแคลง
กรรมการ
3) นายอภินันท์ มีแสง ครูโรงเรียนบ้านหินคอกควาย กรรมการและเลขานุการ
3.3 พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ประธานกรรมการ
2) นางวิจิตร วงศ์สัมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์
กรรมการ
3) นางกัญญา พูนขยัน ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน
กรรมการและเลขานุการ
3.4 เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางชุติมา หวันชิตนาย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นางสุกิจ จันทร์หอม
ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม
กรรมการ
3) นางดวงสมร โรจน์จิรนนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการและเลขานุการ
3.5 ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางสาววันดี เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล
ประธานกรรมการ
2) นางสาวลี ลิ่มวัน
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอ
กรรมการ
3) นางสาวอาพัน ดาจิ
ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
3.6 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท)ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางพรลภัส วิเชียร
ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม
ประธานกรรมการ
2) นางเกษมศรี หูเขียว
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
กรรมการ
3) นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและเลขานุการ
3.7 ขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางปราณี จริงจิตร ครูโรงเรียนบ้านควนปริง
ประธานกรรมการ
2) นางปรารพ แซ่ชั้น ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม
กรรมการ
3) น.ส.จันทร์ฉาย ร่มคา ครูโรงเรียนวัดควนศรีนวล กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการจัดสถานที่ (โรงเรียนวัดควนวิเศษ) มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้
เตรียมอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการแข่งขัน ประกอบด้วย
4.1 นางจันทรัตน์ วีระรัตนนุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
ประธานกรรมการ
4.2 นางชุลีพร บุญวิชัย ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.3 นายไชยยงค์ โปซิว
ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.4 นายกฤษฎิ์ พูดเพราะ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.5 น.ส.พธราวรรณ คงหนู ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.6 นายสุชาติ
จูห้อง
นักการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.7 นางภิรดี
ตุลยสุข นักการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการ
4.8 นายสมพล มีพฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
/ขอให้คณะกรรมการ…

-3ขอให้ ค ณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ด้ ว ยความอุ ต สาหะ ถู ก ต้ อ ง บริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

