
ที่ ศธ 04047/9177                    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                              เชียงใหม่ เขต 1 

                                    ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 

             12   กันยำยน  2560 
 

เรื่อง    แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดงำนแข่งขันกิจกรรม งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
          ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560 (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ)  
 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
 

อ้ำงถึง  หนังสือ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ที่ ศธ 04047/9073  
          ลงวันที่ 6 กันยำยน 2560 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วย    1.   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนฯ       จ ำนวน  1  ชุด 
2. เบอร์โทรศัพท์คณะกรรมกำรตัดสินฯ   จ ำนวน  1  ชุด 

 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ได้แจ้งส่งค ำสั่งส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม ่เขต 1 ที่ 324 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560 ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ) ลงวันที่ 6 กันยำยน 
2560 พร้อมเชิญคณะกรรมกำร ฯประชุมเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

เนื่องจำก มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน เพรำะหลำยท่ำนติดภำรกิจจ ำเป็น 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ขอยกเลิกค ำสั่งข้ำงต้น และขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ) แก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม ่มำพร้อมนี้ และขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้ศึกษำรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน ประสำนทีมงำน
เพื่อเตรียมกำรและมำปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ในวันที่ 17 กันยำยน 2560 ณ สนำมแข่งขันที่ท่ำนรับผิดชอบ 
ท่ำนสำมำรถดำวโหลดรำยละเอียดหลักเกณฑ์ รำยช่ือผู้แข่งขัน สถำนที่แข่งขัน ฯ รวมทั้งพิมพ์บัตรประจ ำตัว
กรรมกำรตัดสินจำกเว็บไซค์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 : งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะ
ได้รับควำมร่วมมือด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพจิำรณำแจง้ผูเ้กี่ยวข้องทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 
(นำยอุดม  แปงทิศ) 

                             รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน   
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.โทรสำร 0-5311-2333 ต่อ 501 – 3 
 

ด่วนที่สุด 



 
รายละเอียดการแข่งขันระดับปฐมวัยและระดบัประถมเพ่ิมเติม 
 

1. ระบบท ำกำรปดิกำรแก้ไขรำยชือ่ผู้แข่งขัน   ในวันที่ 12 กนัยำยน 2560 
2. ให้น ำบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขันมำแสดงตอ่คณะกรรมกำรในวันแข่งขัน โดยปรินท์จำกเว็บไซค์ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 : งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่67   
3. ตรวจสอบรำยละเอียดกำรแข่งขัน ก ำหนดกำร สถำนที่แขง่ขัน รำยชื่อผู้แข่งขัน ผลกำรแข่งขัน ฯลฯ 

จำกเว็บไซค์งำนศิลปหัตถกรรมนกัเรียน คร้ังที่ 67 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
4. เกียรติบัตรผู้แข่งขัน และเกียรตบิัตรคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขัน สำมำรถ 

ดำวโหลดได้จำกเว็บไซค์  หลังวันที่ 25 กันยำยน 2560 
5. สนำมโรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่ มีที่จอดรถจ ำกัด และไมอ่นุญำตให้จอดรถในโรงเรียน ขอวำงแผนกำร

เดินทำงทั้งผู้แข่งขันและคณะกรรมกำร  สถำนศึกษำสำมำรถจอดรถที่ลำนจอดรถโรงเรียนพุทธิโศภนได้ 
6. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันและตดัสินผลกำรแข่งขัน ให้มำลงช่ือ ณ จุดรับรำยงำนตัว พร้อมรับ

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรแข่งขัน ก่อนเวลำแข่งขันอย่ำงน้อย  30 นำท ี
7. ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน รำยงำนตัวผู้แข่งขัน ณ สถำนที่จัดแข่งขนัตำมทีก่ ำหนด 
8. ติดตำมควำมเคล่ือนไหว  เกี่ยวกับกำรแข่งขันที่หน้ำเวบ็ไซค์งำนศิลปหัตถกรรมฯ ทุกวัน เพื่อไม่ให้เสีย

ประโยชน์ในกำรแข่งขัน 
 

………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการพิธีเปิด 
การแข่งขนักิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา(ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) 
วันท่ี 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรยีนอนบุาลเชยีงใหม่ 

................................................. 
 
 
เวลำ 08.00 น. – 08.20 น. -  ผู้แข่งขันรำยงำนตัว ณ จุดแข่งขัน 

   -  ผู้บรหิำร ครู นักเรียนที่มำร่วมงำนพร้อมกันที่บริเวณพิธีเปิด บริเวณโดม 
      -  กำรแสดงโชว์ของวงดนตรีโรงเรียนอนบุำลเชียงใหม่ 
 

เวลำ 08.20 น.     -  นำยอุดม แปงทิศ  รักษำกำร ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธำนในพิธี 
        เดินทำงมำถึงบรเิวณพิธี 
 

เวลำ 08.30 น.     -  พิธีเปิดกำรแข่งขันฯ 
                                          -  นำยสวงษ์ ไชยยำ ผอ.โรงเรียนอนบุำลเชียงใหม ่กล่ำวต้อนรบั  

          -   ประธำนเครือข่ำยพฒันำคุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอเมืองกล่ำวรำยงำน 
          -   ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนพร้อมมอบ 
              เกียรติบัตรผู้ให้กำรสนับสนุน 
          -   ชุดกำรแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่  1 - 2  ชุด 
              และกำรบรรเลงเพลงของวงโยธวำทิตของโรงเรยีนค ำเที่ยงอนสุรรณ์ 
              จ ำนวน 2 เพลง  
          -   ประธำนเยี่ยมชมกำรแข่งขันฯของนักเรียน 

 

เวลำ 09.00 น.            -   เริ่มกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนกัเรียนทุกกจิกรรม 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้แข่งขันและกรรมการตัดสนิ 
 

1. กำรเข้ำเวบ็ไซค์ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 สพป.ชม.1 
 

 
 

ด ำเนินกำรตำมภำพ 
 

 
 

 
 

เลือกสาระที่ต้องการ 



 
 

 
 

 

 

เลือกรายการแข่งขัน 
ที่ต้องการ 

คลิ๊กที่สีแดง pdf 

คลิ๊กที่รูปสร้างบัตร 

บัตรประจ าตัวผู้แข่งขัน 


