สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ใบสมัครกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ประเภท
ระดับ

 นักเรียนปกติ
 ประถมศึกษา

 นักเรียนเรียนร่วม
 มัธยมศึกษาขยายโอกาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม.......................................................................................................................................
กิจกรรมย่อย...............................................................................................................ชั้น..............................................
1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล..........................................อายุ.............ปี
ระดับการศึกษา.......................................................................สาขา...............................................................
2. ตาแหน่ง......................................................................วิทยฐานะ....................................................................
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง..................................ปี
3. หน่วยงาน............................................................................สังกัด...................................................................
4. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................................................................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................................
เลขที่..................................หมู่...............................ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ ..................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................หมายเลขโทรสาร....................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทางาน..........................................................................................................................................
เลขที่................................หมู่.................................ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................หมายเลขโทรสาร.........................................................
7. ประสบการณ์/ผลงานเด่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่สมัครร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
ลงนาม

ผู้สมัคร

(..........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
ลงนาม

ผู้รับรอง

(..........................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการ..........................................................
หมายเหตุ

1. Download ใบสมัครที่ http://www.ednon.non1.org และ http://www.central64.sillapa.net
2. การจัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557
2.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email : Sil64-central@hotmail.com
2.2 สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://central64.sillapa.net/sp-center/?name=admin&file=form_login
ผู้บันทึกข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่ โดยใช้ Username และ Password ของเขตพื้นที่
2.3 ส่งทางไปรษณียไ์ ปที่ศูนย์จัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การจัดส่งเอกสารการสมัครคณะกรรมการตัดสิน
1. แบบใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ednon.non1.org
และ http://www.central64.sillapa.net
2. การจัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557
2.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email : Sil64-central@hotmail.com
2.2 สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://central64.sillapa.net/sp-center/?name=admin&file=form_login
ผู้บันทึกข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่ โดยใช้ Username และ Password ของเขตพื้นที่
2.3 จัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่ศูนย์จัดการแข่งขันตามกลุ่มสาระ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
ที่

3

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

1

การจัดการศึกษาปฐมวัย
1) การเล่านิทานประกอบท่าทาง
2) การปั้นดินน้ามัน
3) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
4) การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

2

ภาษาไทย
1) อ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ
2) อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)
3) เขียนเรียงความและคัดลายมือ
4) ท่องอาขยานทานองเสนาะ
5) พาทีสร้างสรรค์
6) แต่งบทร้อยกรอง
6.1) กาพย์ยานี 11 (4 บท)
6.2) กลอนสุภาพ (8 บท)
6.3) อินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)
คณิตศาสตร์
(ระดับประถมศึกษา)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2) การประกวดโครงการคณิตศาสตร์
2.1) ประเภทที่ 1
2.2) ประเภทที่ 2
3) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
4) แข่งขันคิดเลขเร็ว

สถานที่แข่งขัน
ร.ร.อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตาบลปลายบาง
อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–921–4062
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–921–4062
ร.ร.วัดคลองขวาง
ที่ตั้ง : เลขที่ 34
หมู่ที่ 6
ซอย ถนน ตาบลคลองขวาง
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–921–9288
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–921–9288

ร.ร.วัดลาดปลาดุก
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ตาบลบางรักพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ 6
ถนน อาเภอบางบัวทอง
02–834–2034
02–194–5063

ที่
4

5

6

7

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม
คณิตศาสตร์
(ระดับขยายโอกาส)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2) การประกวดโครงการคณิตศาสตร์
2.1) ประเภทที่ 1
2.2) ประเภทที่ 2
3) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
4) แข่งขันคิดเลขเร็ว
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) เพลงคุณธรรม
2) โครงงานคุณธรรม
3) ภาพยนตร์สั้น
4) ละครคุณธรรม
5) ละครประวัติศาสตร์
6) เล่านิทานคุณธรรม
7) มารยาทไทย
8) สวดมนต์แปล
วิทยาศาสตร์
(ระดับประถมศึกษา)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
4) การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
5) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
(ระดับขยายโอกาส)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
4) การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
5) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์

สถานที่แข่งขัน
ร.ร.สุเหร่าเขียว
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ตาบลละหาร
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :
ร.ร.วัดไทรใหญ่
ที่ตั้ง : เลขที่ 65/7
ซอย ตาบลไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ 8
ถนน อาเภอบางบัวทอง
02–925–6151
02–925–6151

หมู่ที่ 5
ถนน อาเภอไทรน้อย
02–597–1009
02–597–1009
ต่อ 200

ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบารุง)
ที่ตั้ง : เลขที่ 86
หมู่ที่ 3
ซอย ถนน ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–447–4875
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–447–4875

ร.ร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ที่ตั้ง : เลขที่ 87/16 หมู่ที่ 1
ซอย ถนน ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–446–2645
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–446–2645

ที่
8

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
1) การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
2) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
3) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
4) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน (โดยการคิดล้อบิน
ขึ้นจากพื้น)
5) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
ศิลปะ
: สาระทัศนศิลป์
1) การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
2) การแข่งขันวาดภาพระบายสี
3) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
4) การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
5) การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
6) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
7) การแข่งขันประติมากรรม

ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ที่ตั้ง : เลขที่ 86
หมู่ที่ 2
ซอย ถนน ตาบลบางคูเวียง
อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–985–1995
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–985–1994

10 ศิลปะ
: สาระดนตรีไทย
1) การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
1.1) เดี่ยวระนาดเอก
1.2) เดี่ยวระนาดทุ้ม
1.3) เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
1.4) เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
1.5) เดี่ยวซอด้วง
1.6) เดี่ยวซออู้
1.7) เดี่ยวจะเข้
1.8) เดี่ยวขิม 7 หย่อง
1.9) เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1.10) ขับร้องเพลงไทย
2) การแข่งขันวงดนตรีไทย
2.1) วงเครื่องสายวงเล็ก
2.2) วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
2.3) วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
2.4) วงอังกะลุง

ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี
ที่ตั้ง : เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 5
ซอย ถนน ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–927–7239
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–927–8290

9

ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ตาบลไทรม้า
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร.:

หมู่ที่ ถนน อาเภอเมืองนนทบุรี
02–985–2597
02–921–7706

ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

3) การแข่งขันวงดนตรีสตริง
4) การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
4.1) ประเภททีม ก
4.2) ประเภททีม ข
5) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
5.1) ชาย
5.2) หญิง
6) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
6.1) ชาย
6.2) หญิง
7) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
7.1) ชาย
7.2) หญิง
8) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
8.1) ชาย
8.2) หญิง
9) การประกวดขับขานประสานสียง
11 ศิลปะ
: สาระนาฏศิลป์
1) การแข่งขันราวงมาตรฐาน
2) การแข่งขันระบามาตรฐาน
3) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
4) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
5) การแข่งขันการแสดงตลก
6) การแข่งขันมายากล

ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
ที่ตั้ง : เลขที่ 13/4
ซอย ตาบลบางพูด
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
1) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
2) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
3) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
3.1) พานพุ่มสักการะ
3.2) กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
4) การแข่งขันโครงงานอาชีพ
5) การแข่งขันแปรรูปอาหาร

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ที่ตั้ง : เลขที่ 97
หมู่ที่ 6
ซอย ถนน ตาบลเสาธงหิน
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–595–0240,
02–961–2236
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–903–3089

หมู่ที่ 9
ถนนแจ้งวัฒนะ
อาเภอปากเกร็ด
02–503–3361
02–503–3755

ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
1) การแข่งขันจัดสวนถาด
1.1) การจัดสวนถาดแบบแห้ง
1.2) การจัดสวนถาดแบบชื้น
2) การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

สถานที่แข่งขัน

ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5
ซอย ถนน ตาบลเสาธงหิน
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–903–1398,
02–195–0575–6
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–903–1398
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
: การงานอาชีพ
ที่ตั้ง : เลขที่ 1
หมู่ที่ 14
1) การแข่งขันทาอาหาร
ซอย ถนน น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ตาบลบางแม่นาง
อาเภอบางใหญ่
2) การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว
จังหวัดนนทบุรี
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–191–6103
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–191–6103
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
: คอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ (ระดับประถมศึกษา)
ซอย ถนนสนามบินน้า
1) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
คอมพิวเตอร์กราฟิก
จังหวัดนนทบุรี
2) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–589–7030
จากคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–950–8754
3) การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
(E – book)
4) การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation)
5) การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.บางบัวทอง
: คอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง : เลขที่ 51
หมู่ที่ 4
(ระดับขยายโอกาส)
ซอย
ถนนประชาสุขสรรค์2
1) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
ตาบลบางกระสอ อาเภอปากเกร็ด
(2D Animation)
จังหวัดนนทบุรี
2) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–571–7595
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–571–7595
3) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์
4) การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
(E – book)

ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

5) การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท CMS
6) การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
7) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ.
- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
แจ้งวัฒนะ
ที่ตั้ง : เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 2
ซอย ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–832–0200
เบอร์โทรสาร ร.ร. : -

18 ภาษาต่างประเทศ
1) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
2) กิจกรรม (Spelling Bee)
3) การเล่านิทาน (Story Telling)
4) การแข่งขัน (Multi Skills
Competition)
5) ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
6) การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
(ASEAN Quiz)
7) การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
8) การแข่งพูดภาษาจีน
9) การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ตาบลบางกระสอ
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

19 สุขศึกษาและพลศึกษา
1) แอโรบิก
2) ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ที่ตั้ง : เลขที่ 82/41 หมู่ที่ 10
ซอย ถนน ตาบลบางกร่าง
อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–595–1948
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–595–1948

หมู่ที่ ถนนสนามบินน้า
อาเภอเมืองนนทบุรี
02–589–7030
02–950–8754

ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.1) การผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล
1.2) การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย
1.3) การจัดการค่ายพักแรม
2) กิจกรรมสภานักเรียน
3) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor : YC)
4) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4.1) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
4.2) การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน
21 การจัดการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนร่วม)
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถานที่แข่งขัน
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่
ที่ตั้ง : เลขที่ 15
ซอย ตาบลบางรักพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ 3
ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
อาเภอบางบัวทอง
02–571–1747
02–920–5677

ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์
ที่ตั้ง : เลขที่ 15
หมู่ที่ 3
ซอย ถนน ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–583–8339
เบอร์โทรสาร ร.ร. : -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน วันละ 400 บาท/คน
(ยกเว้นบุคคลในสังกัด สพฐ./สช. จังหวัดนนทบุรี)
2) ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก(ต่างชาติ) วันละ 800 บาท/คน
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสมาคม วันละ 600 บาท/คน
2. ค่าที่พัก/ค่าพาหนะสาหรับกรรมการตัดสิน
1) ค่าเช่าที่พักสาหรับบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกลักษณะเหมาจ่าย
ไม่เกินวันละ 500 บาท/คน
2) ค่าเช่าที่พักสาหรับบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 500 บาท/คน
3) จานวนวันที่เบิกค่าที่พัก เบิกตามสภาพจริง โดยอ้างอิงตารางการแข่งขัน (ปฏิบัติ 1 วัน เบิก 1 คืน)
4) ค่าพาหนะเบิกภาคพื้นดิน ตามอัตรากรมขนส่งทางบก/ประกาศจังหวัด
5) ไม่อนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
6) บุคลากรปฏิบัติงานสังกัด สพฐ./สช. ในจังหวัดนนทบุรี
งดเบิกจ่าย(ยกเว้นเบิกจ่ายงบประมาณจากต้นสังกัดของตนเอง)
7) กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ขออนุมัติเป็นราย ๆ

แหล่งข้อมูล

คู่มือการเบิกจ่ายเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี หน้า 2 – 3

