
ที่  พิเศษ/๒๕๕๗                                                                   เครือขายกลุมโรงเรียนปาเซา-หาดกรวด 
                                                                                        โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) หมู 4  

               ตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง   
               จังหวัดอุตรดิตถ   ๕๓๐๐๐ 

            ๑๓   สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมระดับประถมศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
         ประจําป ๒๕๕๗  
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเครอืขายกลุมโรงเรียนปาเซา-หาดกรวด 
 

สิ่งทีส่งมาดวย  ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการฯ                              จํานวน    ๑     ชุด 
 

                     พรอมหนังสอืน้ี  เครือขายกลุมโรงเรียนปาเซา-หาดกรวดไดสงประกาศแตงต้ังคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกิจกรรมระดับประถมศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๗  ระดับกลุมฯ  มาเพื่อ
ทราบ และขอเชิญคณะกรรมการ เขารวมประชุมเพื่อวางแผนและปรึกษาหารือในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ สิงหาคม  
๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  หองประชุม  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎรอุทิศวิทยา) 
 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายกิตตินันท  แกวพันยู) 
                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 
                                               ประธานเครือขายกลุมโรงเรียนปาเซา-หาดกรวด 
 
เครือขายกลุมโรงเรียนปาเซา-หาดกรวด 
โทร. ๐๘๓-๘๗๕๐๖๓๗ ,๐๕๕-๔๔๕๐๑๔  
 



 
 
 
 

 
คําสั่งที่  1/2557 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป 2557 

 ตามทีเ่ครอืขายกลุมโรงเรียนปาเซา – หาดกรวด   กําหนดจัดประกวดกจิกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป 2557  ในวันที่  19   สิงหาคม  2557   ณ  โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธิภาพ จึงแตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม
เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ประจําป 2557  รายละเอียดดังตอไปน้ี 
1.  ฝายอํานายการ  ประกอบดวย  :- 
 1.1  นายกิตตินันท  แกวพันยู      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ            ประธานคณะกรรมการ 
 1.2  นายสมพงษ  เจียงวรีวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ  รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายสมเด็จ กัดมั่น              ผูอํานวยการโรงเรียนบานซาน             กรรมการ 
 1.4 นายสมชาย  รอดเกลี้ยง        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงเศรษฐี                               กรรมการ 
 1.5  นายสาโรช   ดีวิจิตร    ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกลาย(ราษฎรอทุิศวิทยา)  กรรมการ 
 1.6  นายเอนก   เทศคลัง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานทบัใหม(ราษฎรบํารุง)  กรรมการ 
 1.7  นายวรากรณ  วังแกว ผูอํานวยการโรงเรียนไผใหญ(กลุมเกษตรกรอปุถัมภ)  กรรมการ 
 1.8  นายวัชชิระ  บํารุงเกต ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงชางดี   กรรมการ/เลขานุการ 
ทําหนาที่  กํากับดูแล วางแผน และใหคําปรึกษา   ในการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป 2557  จนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

1. คณะกรรมการประจํากลุมปฐมวัย  ประกอบดวย   
-  นายสาโรช   ดีวิจิตร  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกลายฯ  ประธานกรรมการ 
 

ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ  (กรรมการ) ตําแหนง/  โรงเรียน 
1 การเลานิทาน

ประกอบการแสดง
ประกอบสื่อ 

ปฐมวัย 1. นายสาโรช   ดีวิจิตร 
2. นายนเรศน พิมลประเสริฐสุข 
3. นางสาวกุนทน  กลิ่นประทุม 
4. น.ส.นุชจรินทร  มีตอม 

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกลายฯ 
ครูโรงเรียนบานดงชางดี 
ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนไผใหญฯ 

2 การปนดินนํ้ามัน ปฐมวัย 1.  นายสาโรช   ดีวิจิตร 
2.  นายนเรศน พิมลประเสริฐสุข 
3.  นางสาวกุนทน  กลิ่นประทุม 
4.  น.ส.นุชจรินทร  มีตอม 

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกลายฯ 
ครูโรงเรียนบานดงชางดี 
ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนไผใหญฯ 

3 การสรางภาพดวย
การฉีก  ตัด  ปะ  
กระดาษ 

ปฐมวัย 1.  นายสาโรช   ดีวิจิตร 
2.  นายนเรศน พิมลประเสริฐสุข 
3.  นางสาวกุนทน  กลิ่นประทุม 
4.  น.ส.นุชจรินทร  มีตอม 

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกลายฯ 
ครูโรงเรียนบานดงชางดี 
ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนไผใหญฯ 

4. วาดภาพดวยสีเทียน ปฐมวัย 1.  นายสาโรช   ดีวิจิตร 
2.  นายนเรศน พิมลประเสริฐสุข 
3.  นางสาวกุนทน  กลิ่นประทุม 
4.  น.ส.นุชจรินทร  มีตอม 

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกลายฯ 
ครูโรงเรียนบานดงชางดี 
ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนไผใหญฯ 

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมปฐมวัย   
จนเสรจ็สิ้นกิจกรรม 



2.   คณะกรรมการประจํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประกอบดวย  :- 
 -  นายกิตตินันท  แกวพันยู  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ  ประธานกรรมการ 
ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ (กรรมการ) ตําแหนง/  โรงเรียน 
1 อานออกเสียงและจับ

ใจความสําคัญ  
 

ป.1-3 
ป. 4-6 

1.นายกิตตินันท  แกวพันยู 
2.นายสมบรูณ เผอืกไชย 
3.นางสาวนภา  ย้ิมเผื่อน 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนบานซาน 
ครโูรงเรียนวัดวังหมูฯ 

2 เรียงความและคัด
ลายมือ  
 

ป.1-3 
 

1.นายกิตตินันท  แกวพันยู 
2.นายสมบรูณ เผอืกไชย 
3.นางสาวนภา  ย้ิมเผื่อน 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนบานซาน 
ครโูรงเรียนวัดวังหมูฯ  

3 ทองอาขยานทํานอง
เสนาะ 

ป.1-3 
 

1.นายกิตตินันท  แกวพันยู 
2.นางบุปผา  คํานอย 
3.นางสุภารัตน  กัดมั่น  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนสวนหลวงฯ 
ครโูรงเรียนบานซาน  

3 ทองอาขยานทํานอง
เสนาะ 

ป. 4-6 
 

1.นายกิตตินันท  แกวพันยู 
2.นางสุธี   เอี่ยมกลั่น 
3.นางสุภารัตน  กัดมั่น  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนบานทบัใหมฯ 
ครโูรงเรียนบานซาน  

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย  จนเสรจ็สิ้นกิจกรรม 
 
3.  คณะกรรมการประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย  :- 

 
ที่ 

ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ (กรรมการ) ตําแหนง/  โรงเรียน 

1. การแขงขันอัจฉริยภาพ 
    คณิตศาสตร 

ป.1-3 นายสมชาย  รอดเกลี้ยง         
 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงเศรษฐี                    
 

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร  จนเสรจ็สิ้นกจิกรรม 
 
4.  คณะกรรมการประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย   
-  นายวรากรณ   วังแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนไผใหญฯ  ประธานกรรมการ 
ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ (กรรมการ) ตําแหนง/โรงเรียน 
1 มารยาทไทย ป.1-3 

 
1.นายวรากรณ   วังแกว 
2.นางฐิติมา  หาญประเสริฐ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไผใหญฯ 
คร ูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ 

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จนเสรจ็สิ้นกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  คณะกรรมการประจํากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบดวย  :- 
-  นายเอนก   เทศคลัง    ผูอํานวยการโรงเรียนบานทบัใหมฯ  ประธานกรรมการ 
ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ (กรรมการ) ตําแหนง/โรงเรียน 
1 ตอบปญหาสุขภาพ ป.1-6 1.นายเอนก   เทศคลัง    

2.นายสุรพล  มีเกิดมูล 
3.นายเสวก  อรัญสวรรค 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทบัใหมฯ
ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนไผใหญฯ 
 

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  จนเสรจ็สิ้นกิจกรรม 
 
6.  คณะกรรมการประจํากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ประกอบดวย  :- 
-นายสมเด็จ กัดมั่น  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบานซานสามัคคี  ประธานกรรมการ 
ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ – สกลุ (กรรมการ) ตําแหนง/โรงเรียน 

1 การแขงขันวาดภาพ
ระบายส ี

ป.4-6 1.นายสมเด็จ กัดมั่น 
2.นายอาคม พรอิสริยะเจริญ 
3.นางประจวบ อยูน่ิม 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานซานสามัคคี 
ครูโรงเรียนโรงเรียนบานซานสามัคคี
ครูโรงเรียนโรงเรียนบานซานสามัคคี 

2 การสรางสรรคภาพดวย

การปะติด 

ป.4-6 1.นายสมเด็จ กัดมั่น 
2.นายอาคม พรอิสริยะเจริญ 
3.นางประจวบ อยูน่ิม 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานซานสามัคคี 
ครูโรงเรียนโรงเรียนบานซานสามัคคี
ครูโรงเรียนโรงเรียนบานซานสามัคคี 

3 การแขงขัน

ประติมากรรมลายตัว 

ป.1-3 
ป.4-6 

1.นายสมเด็จ กัดมั่น 
2.นายอาคม พรอสิริยะเจริญ 
3.นางประจวบ อยูน่ิม 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานซานสามัคคี 
ครูโรงเรียนโรงเรียนบานซานสามัคคี
ครูโรงเรียนโรงเรียนบานซานสามัค  

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ  จนเสร็จสิ้นกจิกรรม 
 
7.  คณะกรรมการประจํากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  ประกอบดวย   
-สิบเอกวัชชิระ  บํารุงเกตุ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงชางดี  ประธานกรรมการ 
ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ  (กรรมการ) ตําแหนง/โรงเรียน 

1 การสรางหนังสือ
อิเลคทรอนิกส (E-book) 

ป.4-6 1. สิบเอกวัชชิระ  บํารุงเกตุ 
2.นางสาวรณิดา  เภาผอง 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงชางดี 
พนักงานธุรการ  

2 การใชโปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation) 

ป.4-6 1. สิบเอกวัชชิระ  บํารุงเกตุ 
2.นางสาวรณิดา  เภาผอง 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงชางดี 
พนักงานธุรการ  

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  จนเสรจ็สิ้นกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



8.  คณะกรรมการการประกวดและแขงขันนักบินนอย ประกอบดวย 
-นายกิตตินันท  แกวพันยู  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ  ประธานกรรมการ 
ที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ  (กรรมการ) ตําแหนง/โรงเรียน 

1 การแขงขันเครือ่งรอนบิน

ไกล/บินนาน 

ป.4-6 1.นายกิตตินันท  แกวพันยู 
2.นายอํานวย  คณะใน 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ครูโรงเรียนวัดวังหมฯู 

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการประกวดและแขงขัน
นักบินนอย จนเสร็จสิ้นกจิกรรม 
 
9.  คณะกรรมการประจํากลุมสาระกจิกรรมพฒันาผูเรยีน  ประกอบดวย  :- 
-นายกิตตินันท  แกวพันยู  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ  ประธานกรรมการ 
 

ที 
ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกลุ  (กรรมการ) ตําแหนง/โรงเรียน 

1 การผกูเงือ่น เดินทรงตัว

และโยนบอล 

ป.4-6 1.นายกิตตินันท แกวพันยู 
2.นายวรากรณ  วังแกว 
3.สิบเอกวัชชิระ  บํารุงเกต 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมูฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนไผใหญฯ 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงชางดี 

ทําหนาที่  เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจํากลุมสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จนเสรจ็สิ้นกิจกรรม 
 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   13   สิงหาคม   2557 
                                                                                    
 
                                                          (นายกิตตินันท  แกวพันยู) 

   ผูอํานวยโรงเรียนวัดวังหม(ูนิมมานโกวิท) 
   ประธานกลุมเครือขายปาเซา- หาดกรวด



 


