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ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ที ่ 331 / 2560 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) 
...................................................... 

 
 

  ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กําหนดจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา)  ในวันที่  17  กันยายน  2560  ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 
และโรงเรียนสารภีพิทยาคม   
  เพ่ือให้การดําเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา) ดังนี้ 
 

สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และโรงเรียนสารภีพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับดูแล ให้การ 
    ดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 

1.1 นายอุดม แปงทิศ    รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1              
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ  สพป.เชียงใหม่ เขต 1   

ประธานกรรมการ 

1.2 นายเจตย์ สะสะรมย์  รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1               รองประธานกรรมการ 
1.3 นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1               รองประธานกรรมการ 
1.4 ประธานฝ่ายประถมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
1.5 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
1.6 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง กรรมการ 
1.7 ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  กรรมการ 
1.8 ผู้อํานวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ 
1.9 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอเมือง 1 กรรมการและเลขานุการ 

1.10 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอเมือง 2 กรรมการและผช.เลขานุการ 
1.11 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอดอยสะเก็ด กรรมการและผช.เลขานุการ 
1.12 นางอรัญญา   วงศ์ดาว     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการและผช.เลขานุการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที ่ วางแผนและดําเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ประกอบด้วย 

2.1 นายอุดม  แปงทิศ               รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 
2.2 นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการ 

2.3 นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการ 

2.4 นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน         กรรมการ 
2.5 นายวัลลภ  เครือกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ         กรรมการ 
2.6 นายประเทือง  ชมชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนดอก กรรมการ 
2.7 นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ดี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย กรรมการ 
2.8 นายดํารง มาตี๋ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย กรรมการ 
2.9 นางมณทิรา  ตรีวงศ์              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการ 

2.10 นายเฉลิม  สุภีระ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 กรรมการ 
2.11 นายพลภัทร  คําภีระ ผู้อํานวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ 
2.12 นายเกรียงไกร  ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเนห์รู กรรมการ 
2.13 นายศิลา  คําฟู                 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
2.14 นายวรเสฏฐ์  มาสกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด กรรมการ 
2.15 นายบรรจง  จันทระ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ กรรมการ 
2.16 นายอุดม  พันธุ์ทอง            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าแดด กรรมการ 
2.17 นายทวี สุริยา ผู้อํานวยการโรงเรียนวังสิงห์คํา กรรมการ 
2.18 นายสันธาน  สันกลกิจ            ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านแมเ่หียะสามัคคี กรรมการ 
2.19 นายสมพร  ใจคําปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ กรรมการ 
2.20 ว่าท่ีร.ต.บุญเลยีว หินศรสีุวรรณ    ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ 
2.21 นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลา กรรมการ 
2.22 นายปัญญา  บุญมาคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง กรรมการ 
2.23 นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเสาหิน กรรมการ 
2.24 นายประพาท  ชุ่มมะโน              ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร กรรมการ 
2.25 นายศรีคราม  ปิจมิตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตัน กรรมการ 
2.26 นายไกรลาศ  คุณยศยิ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลท่อเมืองลัง กรรมการ 
2.27 นางอรุณีพัชร์  เมืองศรี               ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ กรรมการ 
2.28 นายสุเทพ   ประพันธ์ศรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ กรรมการ 
2.29 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ        กรรมการ 
2.30 นายอภิชาต  วงค์คีรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขะจาว กรรมการ 
2.31 นายรัฐพล  ดู่มณี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าขุย กรรมการ 
2.32 นายณรงค์  เสาร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า กรรมการ 
2.33 นายอลงกต  เขียนนอก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง กรรมการ 
2.34 นางดวงดี  สุทธี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ กรรมการ 
2.35 นายโชติ  ไพจิตรกุญชร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการ 
2.36 นายไชยยา  สุทัศน์สันติ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางน้ําถุ กรรมการ 
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2.37 นายสงวน  อินทร์ไชย              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน กรรมการ 
2.38 นางผนอม ศรีหลิ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม กรรมการ 
2.39 นายนพรัตน์ ปันเมา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา กรรมการ 
2.40 นายทรงวุฒิ  สืบไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางแดง กรรมการ 
2.41 นายสนธิชัย   สมเกตุ          ผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการ 
2.42 นายสมศักย์   ไชยวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ กรรมการ 
2.43 นายอุดม ศรีสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการ 
2.44 นายสรพงศ์   บุญธรรม               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยฯ กรรมการ 
2.45 นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก กรรมการ 
2.46 นายสุริยน  สุริโยดร ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา กรรมการ 
2.47 นายนิวาส  ธาตุอินจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการ 
2.48 นายธีรวัฒน์  แสงปราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง กรรมการ 
2.49 นายประสิทธิญา ปัญญาลือ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว กรรมการ 
2.50 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง กรรมการ 
2.51 นายวสันต์  ขอดศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก กรรมการ 
2.52 นางศิริพร สล่าปัน จินะนา ผู้อํานวยการโรงเรยีนแม่โป่งประชาสามัคค ี กรรมการ 
2.53 นางประคอง สุวรรณชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน กรรมการ 
2.54 นางศิวาภรณ์  วรรณภพ               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการ 
2.55 นายวรวิทย์  ปุณโณฑก              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม  กรรมการ 
2.56 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 1 กรรมการเลขานุการ 
2.57 นายยงยุทธ  ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 กรรมการและผช.เลขานุการ 

2.58 นายสุทัศน์  บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อําเภอดอยสะเก็ด กรรมการและผช.เลขานุการ 

2.59 นายศักดา  ศักดิ์ใหญ่ ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าหลุกสันทราย กรรมการและผช.เลขานุการ 

2.60 นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์          ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ์ กรรมการและผช.เลขานุการ 

2.61 นางอรัญญา  วงศ์ดาว            ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน เครื่องขยายเสียง เต็นท์และอุปกรณ์  
     ที่ใช้ในการแข่งขัน ป้ายผังแสดงจุดแข่งขัน ตลอดจนอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
     สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

3.1 นายสวงษ์  ไชยยา ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาววิชชุดา  นนทศิลา   รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลเชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 

3.3 นายเทวินทร์  ณ สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
3.4 นายประชา  รุ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
3.5 นายอุเทน  แก้วคําลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
3.6 นายปิติพงษ์  วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
3.7 นายสุทธิพงษ์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
3.8 นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคน กรรมการ 
3.9 นายวันชัย ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการเลขานุการ 
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4.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อ านวยความสะดวกและบริการ  มีหน้าที่  ประสานจัดเตรียมอาหารว่าง   
     อาหารกลางวันและสิ่งอํานวยความสะดวกในพิธีเปิด และดูแลอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการ 
     ฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

4.1 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 1 ประธานกรรมการ 
4.2 นายยงยุทธ  ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 รองประธานกรรมการ 

4.3 นางอรุณีพัชร์  เมืองศรี               ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ กรรมการ 
4.4 นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลา กรรมการ 
4.5 นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเสาหิน กรรมการ 
4.6 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ        กรรมการ 
4.7 นางดวงดี  สุทธี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ กรรมการ 
4.8 นางผนอม ศรีหลิ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม กรรมการ 
4.9 นางศิริพร สล่าปัน จินะนา ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี กรรมการ 

4.10 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง กรรมการ 
4.11 นางศิวาภรณ์  วรรณภพ               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการ 
4.12 นางสาววิชชุดา  นนทศิลา   รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

 

5.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   มีหน้าที่  วางแผนเตรียมการและดําเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน 
     กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (สนามอนุบาล) 

5.1 นายอุดม  แปงทิศ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 

5.2 นายสวงษ์   ไชยยา ประธานเครือขา่ยฯ อําเภอเมือง 1 รองประธานกรรมการ 
5.3 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 รองประธานกรรมการ 
5.4 นางกุลนารี  ณรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
5.5 นางสาวกรรณิกา คําอ้าย ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
5.6 นางสาวณัฐพร ชัยกิจวัฒนากลุ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
5.7 นางสาววิชชุดา  นนทศิลา   รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการและเลขานกุาร 

5.8 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ มีหน้าที่  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้สื่อมวลชนและสาธารณชนทราบ และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ   
6.1 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 

6.2 นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  กรรมการ 
6.3 นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
6.4 นางสาวพัชรี สิงห์น้อย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.1 กรรมการ 
6.5 นายชูชาติ หาได้ ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.1 กรรมการ 
6.6 นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา โรงเรียนวัดสวนดอก กรรมการ 
6.7 นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการการ กรรมการและเลขานกุาร 

6.8 นายชูชาติ หาได้ ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.1 กรรมการและผช.เลขานุการ 
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7.  คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน   มีหน้าที ่ รับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินการจัดการแข่งขัน  
     และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
     การแข่งขันให้ได้ข้อยุติ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   ประกอบด้วย 

7.1 นายอุดม  แปงทิศ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 

7.2 นายสวงษ์   ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 1 กรรมการ 
7.3 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 กรรมการ 
7.4 นายสุทัศน์  บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อําเภอดอยสะเก็ด กรรมการ 
7.5 ว่าท่ี ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ    ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการเลขานุการ 
7.6 นายวชิระ  พรหมเมือง นิติกร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

 8.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี   มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของ 
      คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แบบรายงานตัวของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ใบเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน บัญชีรายชื่อผู้แข่งขันแยก 
      รายกิจกรรม   แบบสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเก็บรวบรวมและ   
      ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการแข่งขันของกลุ่มสาระต่างๆ ลงทะเบียนข้อมูลผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
      ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค ทุกระดับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความสมบูรณ์   
      ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

8.1 นายสนธิชัย  สมเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก ประธานกรรมการ 

8.2 นายสุริยน  สุริโยดร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่คือ  กรรมการ 
8.3 นายสมฤกษ์ พอกจันทร์         หน.ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่      กรรมการ 
8.4 นายปฐม  อารินทร์              ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
8.5 น.ส.กันตินันท์ โภคินอธิษฐ์     ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
8.6 นายธนัชชนม์  มาตระออ       ครูโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์ กรรมการ 
8.7 นางสาววรรณี  กองคํา          ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น  กรรมการ 
8.8 ครูธุรการและครูจ้างโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
8.9 นายณัฐพงษ์  เต๋จ๊ะนัง       ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการและเลขานุการ 

8.10 นายมาโนช  นันทา  ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการและผช.เลขานุการ 
 

9.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ออกแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ดําเนินการประเมินผล และ 
     จัดทํารายงานเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 

9.1 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 ประธานกรรมการ 

9.2 นายพลภัทร  คําภีระ ผู้อํานวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา  กรรมการ 
9.3 นายเกรียงไกร  ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีเนห์รู กรรมการ 
9.5 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
9.6 นางวาสนา ภูผา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
9.7 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9.8 นายศักดา  ศักดิ์ใหญ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นทา่หลกุสันทราย กรรมการและเลขานุการ 

9.9 นายธนัชชนม์  มาตระออ ครโูรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ์ กรรมการและผช.เลขานุการ 

9.10 นางสาววรรณี  กองคํา ครโูรงเรียนวัดดอนจั่น กรรมการและผช.เลขานุการ 
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10.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที ่ วางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ การเบิก-จ่ายให้แก่ 
       ผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่  
       การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

10.1 นายสวงษ์   ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 1 ประธานกรรมการ 

10.2 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 รองประธานกรรมการ 
10.3 นางสาวปัณณ์ธิชา ถนนนอก ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการ 
10.4 นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการเลขานุการ 
10.5 นางศรีมณี เสนากุล ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

11.  คณะกรรมการกลางและก ากับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   มีหน้าที่  กํากับดูแล   
       การจัดการแข่งขัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระต่างๆที ่
       แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และสนามโรงเรียนสารภีพิทยาคม เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จ 
       ลุล่วงด้วยดี  ประกอบด้วย 
 

       สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
11.1 นายอุดม  แปงทิศ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 

11.2 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 2 กรรมการ 
11.3 ว่าท่ี ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ    ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน กรรมการ 
11.5 ว่าท่ี พ.ต.กรณัฐ   รัตนยรรยงค ์ ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ (ไทย) กรรมการ 
11.6 นางสุชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ (ตปท.) กรรมการ 
11.7 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ (ศิลปะ) กรรมการ 
11.8 นางนิภา  แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (นาฏศิลป์) กรรมการ 
11.9 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (คอม) กรรมการ 

11.11 นางชนต์นิภา  ชูแสงส ี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (สุขศึกษา) กรรมการ 
11.12 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 1 กรรมการเลขานุการ 

      
        สนามโรงเรียนสารภีพิทยาคม 

9.13 นายเจตย์ สะสะรมย์ ประธานเครือข่ายฯ อําเภอเมือง 1 ประธานกรรมการ 

9.14 นายสุทัศน์  บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อําเภอดอยสะเก็ด กรรมการ 
9.15 นายนพรัตน์ ปันเมา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา กรรมการ 
9.16 นายสมศักย์   ไชยวงศ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ กรรมการ 
9.17 นายสราวุธ  ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (เครื่องร่อน) กรรมการ 
9.18 นายธนสิทธิ์  วศินพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเท่ียงอนุสสรณ์ กรรมการเลขานุการ 

 

10.  คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และสารภีพิทยาคม 
          มีหน้าที่  ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน รับรายงานตัวลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ดําเนินการ 
       จัดการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแข่งขัน และรวบรวมสรุปผลการแข่งขันให้ 
       คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือประมวลผลการแข่งขันและเก็บเป็นหลักฐาน   
       ประกอบด้วย 

........บญัชีรายช่ือแนบทา้ยค าสั่ง...... 
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สนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง 
 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับดูแล  ให้การ 
    ดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 

1.1 นายนิพล เมืองชมภู    รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1               ประธานกรรมการ 
1.2 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์  รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1               รองประธานกรรมการ 
1.3 ประธานฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อําเภอสันกําแพงและอําเภอแม่ออนทุกโรง 
กรรมการ 

1.5 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
1.6 ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  กรรมการ 
1.7 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอสันกําแพง กรรมการและเลขานุการ 
1.8 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอแม่ออน กรรมการและผช.เลขานุการ 
1.9 นางเกสร โพธิ์ศรี  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและผช.เลขานุการ 

1.10 นายนิมิตร ไทยดํารงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กรรมการและผช.เลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่  วางแผนและดําเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ประกอบด้วย 

2.1 นายนิพล เมืองชมพู            รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1   ประธานกรรมการ 
2.2 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
2.3 นายวิชาติ   ปาลีตา  ประธานเครือข่ายฯ อําเภอสันกําแพง          รองประธานกรรมการ 
2.4 นายโอภาส  อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อําเภอแม่ออน            รองประธานกรรมการ 
2.5 ประธานฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่                                            กรรมการ 
2.6 นายเจษฎา   จันต๊ะนาเขต ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างฯ กรรมการ 
2.7 นายสังวาลย์  บุญมาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า กรรมการ 
2.8 นายยงยุทธ  วงศ์ชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ กรรมการ 
2.9 นายพัลลภ  วิชญพันธ์             ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธาฯ กรรมการ 

2.10 นายสุขสันติ์  จันลาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง กรรมการ 
2.11 ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย กรรมการ 
2.12 นายสุรสิทธิ์  แสนสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้างฯ กรรมการ 
2.13 นางสุพิน ไชยนา ผู้อํานวยการโรงเรียนวันสันโค้ง กรรมการ 
2.14 นายเอกวิทย์  นุ่มนวลศรี            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรายมูลฯ กรรมการ 
2.15 นายสมบูรณ์  ฟองนวล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดงฯ กรรมการ 
2.16 นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง กรรมการ 
2.17 นางอังคริสา  ปิงยอง                รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่ผาแหน กรรมการ 
2.18 นางพิกุล ปันทา รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปงป่าเอ้ือง กรรมการ 
2.19 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา กรรมการ 
2.20 นายชูศักดิ์   เนียมทอง             ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดล้านตอง กรรมการ 
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2.21 นางสาวจรรยา  พวงเงินมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตาล กรรมการ 
2.22 นางพิมพา  นามวงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอสะเลียม กรรมการ 
2.23 นายสมพงษ์   แสนสําโรง ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 กรรมการ 
2.24 นายธงชัย   ประมวล                ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย กรรมการ 
2.25 นายเรวัฒน์    โมจรินทร์               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง กรรมการ 
2.26 นายเสน่ห์  รัชฎา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา กรรมการ 
2.27 นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนชัย กรรมการ 
2.28 นางทองเหรียญ แก้วนา   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้ กรรมการ 
2.29 นายพิชัย  ทาประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา   กรรมการ 
2.30 นายชูศักดิ์  ทองนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง       กรรมการและเลขานุการ 

2.31 นายสุขสันต์ จันลาวงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง กรรมการและผช.เลขานุการ 

2.32 นางภัครฐา  แก้วจา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย   กรรมการและผช.เลขานุการ 
2.33 นายนิมิตร ไทยดํารงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 1 กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่     มีหน้าที่    จัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน เครื่องขยายเสียง เต็นท์และ 
       อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ป้ายผังแสดงจุดแข่งขัน ตลอดจนอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 

3.1 นายชูศักดิ์  ทองนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ประธานกรรมการ 

3.2 นายพัลลภ  วิชญพันธ์             ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธาฯ รองประธานกรรมการ 

3.3 คณะครูและนักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองโค้งทุกคน  กรรมการ 
3.4 นายธวัช  ทนันชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการเลขานุการ 

 

4.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อ านวยความสะดวกและบริการ  มีหน้าที่  ประสานจัดเตรียมอาหารว่าง   
      อาหารกลางวันและสิ่งอํานวยความสะดวกในพิธีเปิด และดูแลอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการ 
      ฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

4.1 นายวิชาติ   ปาลีตา  ประธานเครือข่ายฯ อําเภอสันกําแพง          ประธานกรรมการ 
4.2 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง รองประธานกรรมการ 

4.3 นางสุพิน ไชยนา ผู้อํานวยการโรงเรียนวันสันโค้ง กรรมการ 
4.4 นางพิมพา  นามวงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอสะเลียม กรรมการ 
4.5 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง กรรมการ 
4.6 นางประคอง สุวรรณชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน กรรมการ 
4.7 นางพิกุล ปันทา รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปงป่าเอ้ือง กรรมการ 
4.8 นางอังคริสา  ปิงยอง                รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่ผาแหน กรรมการ 
4.9 นางสาวจรรยา พวงเงินมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตาล กรรมการและเลขานุการ 

 

5.  คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน   มีหน้าที ่ รับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินการจัดการแข่งขัน  
       และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
       การแข่งขันให้ได้ข้อยุติ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   ประกอบด้วย 

5.1 นายนิพล เมืองชมพู รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 

5.2 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อําเภอแม่ออน กรรมการ 
5.3 นายสุขสันติ์  จันลาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง กรรมการ 
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5.4 นายสมพงษ์   แสนสําโรง ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 กรรมการ 
5.5 นางเกสร  โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการ 
5.6 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอสันกําแพง กรรมการเลขานุการ 
5.7 นางกนกเรขา บุญยรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี   มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของ 
      คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แบบรายงานตัวของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ใบเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน บัญชีรายชื่อผู้แข่งขันแยก 
      รายกิจกรรม แบบสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเก็บรวบรวมและ   
      ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการแข่งขันของกลุ่มสาระต่างๆ ลงทะเบียนข้อมูลผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
      ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค ทุกระดับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความสมบูรณ์   
      ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

6.1 นายสุขสันติ์  จันลาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง ประธานกรรมการ 
6.2 นายสรพงศ์   บุญธรรม               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยฯ รองประธานกรรมการ 

6.3 ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ สายสภุา ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง กรรมการ 
6.4 นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชืน่ ครูโรงเรียนวัดห้วยทราย กรรมการ 
6.5 นายสรรค์ธร ปาทา ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
6.6 นางสาวกนิษฐา กาตั้ง ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ออกแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ดําเนินการประเมินผล และ 
     จัดทํารายงานเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 

7.1 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อําเภอแม่ออน ประธานกรรมการ 

7.2 นายสมพงษ์   แสนสําโรง ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2  กรรมการ 
7.3 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
7.4 นายอลงกรณ์ ชัยรัตน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7.5 นางสาวเมษยา มะโนรํา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7.6 นางภัครฐา  แก้วจา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย   กรรมการและเลขานุการ 
7.7 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการและผช.เลขานุการ 

7.8 นางทองเหรียญ แก้วนา   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้ กรรมการและผช.เลขานุการ 
 

8.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่  วางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ การเบิก-จ่ายให้แก ่
     ผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่  
     การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

8.1 นายวิชาติ ปาลี ประธานเครือข่ายฯ อําเภอสันกําแพง ประธานกรรมการ 

8.2 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง รองประธานกรรมการ 
8.3 นางอังศนา กันธิยะ ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการเลขานุการ 
8.4 นางสาวนันทนา เทพเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

9.  คณะกรรมการกลางและก ากับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง   มีหน้าที ่ กํากับดูแลการจัดการ 
     แข่งขัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระต่างๆที่แข่งขัน  
     ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี  ประกอบด้วย 
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9.1 นายนิพล เมืองชมพู รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 

9.2 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อํานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
9.3 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อําเภอแม่ออน รองประธานกรรมการ 
9.4 นายสุขสันติ์  จันลาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง กรรมการ 
9.5 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง กรรมการ 
9.6 นางเกสร  โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (วิทย์) กรรมการ 
9.7 นายนิมิตร ไทยดํารงค์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (พัฒนาผู้เรียน) กรรมการ 
9.8 นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (คณิต) กรรมการ 
9.9 นางสุภา  วิริยะภาพ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (ปฐมวัย) กรรมการ 

9.10 นายอุทัย  ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (สังคม) กรรมการ 
9.11 นางสาวจรัสโฉม  ชมพูมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (สุขศึกษา) กรรมการ 
9.12 นายนัถฏสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (หุ่นยนต์) กรรมการ 
9.13 นางสาวมนฑาทิพย์  ขันแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (สังคม) กรรมการ 
9.14 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานเครือข่ายฯ อําเภอสันกําแพง กรรมการเลขานุการ 

      

10.  คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน สนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง 
          มีหน้าที่  ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน รับรายงานตัวลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ดําเนินการ 
       จัดการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแข่งขัน และรวบรวมสรุปผลการแข่งขันให้ 
       คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือประมวลผลการแข่งขันและเก็บเป็นหลักฐาน   
       ประกอบด้วย 
 

........บญัชีรายช่ือแนบทา้ยค าสั่ง...... 
 
 
 
 

      ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
     สั่ง  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 

 
 
 
 
 

(นายอุดม  แปงทิศ) 
                           รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน   
                                  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 
 


