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ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ที ่ 281 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560  

การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) 
................................................................... 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ก าหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเปูาหมายที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
 1. นายอุดม  แปงทิศ        รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1         ประธานกรรมการ 

2. นายนิพล เมืองชมภู        รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1    รองประธานกรรมการ 
3. นายเจตต์  สะสะรมย์        รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1                  กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิโศภน                กรรมการ 
5. นายอเนก  ไชยวงค์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8        กรรมการ 
6. นางนารีย์  หมื่นแจ่ม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่         กรรมการ 
7. นางปัญญดา กันจินะ   รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8        กรรมการ 
8. นายนิมิตร  ไทยด ารงค์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1         กรรมการ 
9. นางอรัญญา วงศ์ดาว             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    กรรมการ 
10. นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1       กรรมการและเลขานุการ        
11. นายศิลา  ค าฟู  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฝุาย
ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1. นายศิลา  ค าฟู  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน      ประธานกรรมการ 

2. นางสุลีกาญ  ธิแจ้  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รองประธานกรรมการ 
 3. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์                กรรมการ 
 4. นายวรเศฎฐ์  มาสกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด       กรรมการ 
 5. นายบรรจง  จันทระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์       กรรมการ 

6. นายศรีคราม  ปิจมิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุาตัน       กรรมการ 
 7. นายสุเทพ  ประพันธ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ         กรรมการ 
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   8. นายเกรียงไกร  ศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเนรูห์            กรรมการ 
  9. นายอุดม  พันธุ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุาแดด   กรรมการ 
10. นายประพาท  ชุ่มมะโน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร   กรรมการ 
11. นายศักดา ศักดิ์ใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  กรรมการ 

 12. นายอภิชาติ วงศ์คีรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว   กรรมการ 
 13. นางสาวศิริพัฒน์  ชมภูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาหิน   กรรมการ 
 14. นายสมพร  ใจค าปัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์  กรรมการ 
 15. นาย สุริยน  สุริโยดร  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา   กรรมการ 
 16. นายสุทัศน์ บัวเย็น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน   กรรมการ 

17. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาไม้แดง  กรรมการ 
18. นายสงวน อินทร์ไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน   กรรมการ 
19. นายวสันต์ ขอดศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก  กรรมการ 
20. นางศิริพร  สล่าปัน  จินะนา ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่โปุงประชาสามัคคี  กรรมการ 
21. นายสุขสันต์  จันลาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันก าแพง  กรรมการ 
22. นายสังวาลย์  บุญมาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟูา  กรรมการ 
23. นายสุรสิทธิ์ แสนสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล) กรรมการ 
24. นางภัครฐา  แก้วจา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย   กรรมการ 
25. นายศิริพงษ์ นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 1  กรรมการและเลขาฯ 

 26. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 27. นางวนิดา ชัยมูล  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 28. นางมนทิรา  นันกาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 29. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 30. นางสาวฐิติการย์ ดังก้อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหน้าที ่ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ กลั่นกรอง
ข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วน าส่งคณะกรรมการฝุายทะเบียนและประมวลผล เพื่อประมวลผลการแข่งขันและประกาศผล
การแข่งขัน  
 
3. คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์และวินิจฉัยช้ีขาด ประกอบด้วย 

1. นายนิพล เมืองชมภู  รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1     ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิโสภณ รองประธานกรรมการ 
3. นายศรีคราม  ปิจมิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุาตัน   กรรมการ 
4. นายศิริพงษ์  นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  กรรมการ 
5. นายศิลา  ค าฟู  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและเลขาฯ 

 มีหน้าที ่วินิจฉัยชี้ขาดผลการแข่งขัน ในกรณีที่มีการประท้วง หรือเกิดปัญหาที่ไม่สามารถจะประกาศผลได้
ในเวลาที่ก าหนด 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
1. นายถนัด ทองค า  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       ประธานกรรมการ 
2. นางมนทิรา  นันกาวงศ์  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รองประธานกรรมการ 
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3. นางสิริพรรณ ฟองค า  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
4. นายวิทยา บุญยะมหา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
5. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการและเลขานุการ 
6. นางนฤมล ภิรมย์     ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 มีหน้าที ่เป็นพิธีกรด าเนินรายการพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 การศึกษาพิเศษ 
(กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  

 

5. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นางปัญญดา กันจินะ   รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8     ประธานกรรมการ 
2. นางสุลีกาญ ธิแจ้  ครู คศ.4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  รองประธานกรรมการ 
3. นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  กรรมการ 
4. นางน้ าฝน ขยันดี  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  กรรมการ 
5. นางจันทรา รินฟอง  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  กรรมการ 
6. นางสาวประจง  วงศ์สวย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  กรรมการ 
7. นางจันทพร   พลอินตา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว   กรรมการ 

 8. นางวิไลพร   ไชยประสิทธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้านบ่อหิน             กรรมการ 
9. นางกรองจิต   อินทจันทร์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านแช่ข้าง (เทพนานุกูล)  กรรมการ 
10. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน ครู คศ.3 โรงเรียนวัดขะจาว  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 มีหน้าที ่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทุกประเภท 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมณีวรรณ  แสงทอง  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
4. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย  พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
5. นายวิทยา   บุญยะมหา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการ 
6. นางนฤมล ภิรมย์   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวฐิติการย์  ดังก้อง  จนท.ธุรการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันตลอดงานเผยแพร่กิจกรรมการจัดงาน
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน     รองประธานกรรมการ 
3. นางวนิดา  ชัยมูล   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
4. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
5. นางล าพวง  ต่างใจ   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
6. นางสาวมณีวรรณ  แสงทอง  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
7. นายศิริพงษ์  ทะหล้า   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
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8. นายนภดล  สุขดี   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา อ้ายซอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการ 
10. นางนงนุช   วรคันทักษ์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
11. นางอมร  ถมโพธร   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
12. นางสาวนภารัตน์  ธุรวงค ์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
13. นางสาววรรณรัตน์  แรกเลียง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
14. นางวรรณี  เลื่อนพุควัฒน์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
15. นางแสงอรุณ  ไชยยนตร์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
16. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
17. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 
18. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย   พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
19. นางสาวฐิติการย์ ดังก้อง  จนท.ธุรการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่รับลงทะเบียนกิจกรรมการแข่งขัน และรวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภท ประมวลผลและ

ประกาศผลการแข่งขัน 
 

8. คณะกรรมการการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
1. นายมั่นชัย  เฟ่ืองฟูกิจการ ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน          ประธานกรรมการ 
2. นายถนัด ทองค า  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพจน์ สุรีติ๊บ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
4. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
5. นายศิริพงษ์  ทะหล้า  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
6. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
7. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
8. นายอุทัย  หวังพัฒนากุล ครอัูตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 
9. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
10. นายนภดล  สุขดี  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
11. นายวิทยา บุญยะมหา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ท่ีจะใช้ในการแข่งขันฯ ทุกประเภทรายการ และจัดท าแผนผังรายการแข่งขัน  

 

9. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
1. นางล าพวง  ต่างใจ  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน          ประธานกรรมการ 
2. นางวนิดา  ชัยมูล  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน     รองประธานกรรมการ 
3. นางปรฤด ี วุฒิสารวัฒนา ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
4. นางพยอม  เกษมศิริ  ครอัูตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา อ้ายซอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
6. นางนงนุช   วรคันทักษ์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการ 
7. นางอมร  ถมโพธร  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการ 
8. นางสาวนภารัตน์  ธุรวงค์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการ 
9. นางสาววรรณรัตน์  แรกเลียง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กรรมการ 
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10. นางวรรณี  เลื่อนพุควัฒน์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางแสงอรุณ  ไชยยนตร์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
12. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่ดูแลให้การต้อนรับแขก บริการอาหารว่าง น้ าดื่มและอาหาร แก่คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มาร่วมงาน 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวบุษยา  โล่ห์เพ็ชร ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน        ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล ภิรมย์  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพจน์ สุรีติ๊บ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
4. นายมั่นชัย เฟ่ืองฟูกิจการ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    กรรมการ 
5. นางสิริพรรณ ฟองค า  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ประสานงานด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการจัดหาจัดสรร เบิก-จ่าย  

สรุปรายรับ-จ่ายเงินเงินงบประมาณ 
 
11. คณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

มีหน้าที ่ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามกลุ่มสาระท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบผล
การตดัสินและผลการตัดสินฝุายประมวลผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

1. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการเล่านิทาน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายประพาท  ชุ่มมะโน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุบลลักษณ์ คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง     กรรมการ 

 3. นางบุษราภรณ์  เป็งอินตา ครูโรงเรียนแม่คือวิทยา     กรรมการ 
 4. นางเสาวคนธ์  วงศ์คีรี  ครูโรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. รายการแข่งขัน : การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายอุดม  พันธุ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุาแดด ประธานกรรมการ 
 2. นางเกศริน เลิศกุศล  ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด   กรรมการ 
 3. นายณัฐวุฒิ    ขันแก้ว  ครูโรงเรียนศิริมังคลาจารย์  กรรมการ 
 4. นางวิไลพร  ชัยประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหิน  กรรมการและเลขานุการ 



6 
 

3. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายสงวน  ธินทร์ไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน     ประธานกรรมการ 
 2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณ ครโูรงเรียนวัดร้องอ้อ   กรรมการ 
 3. นางลินลดา เชาว์มนัส ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  กรรมการ 
 4. นางสาวสิริกุล  อนันตการณ ์ ครโูรงเรียนวัดเจ็ดยอด  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
4. รายการแข่งขัน : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นายสุทัศน์ บัวเย็น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน          ประธานกรรมการ 
  2. นางอรุณวดี  หล้าอูป  ครูโรงเรียนแม่คือวิทยา   กรรมการ 

 3. นางกุญทรัพย์  แสนมงคล ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์   กรรมการ 
  4. นางวนิดา  ชัยมูล  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน     กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
5. รายการแข่งขัน : การแข่งขันท าอาหาร 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายสุรสิทธิ์  แสนสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)   ประธานกรรมการ 
  2. นางพัชราภรณ์   ใจงาม ครโูรงเรียนวัดร้องอ้อ       กรรมการ 
  3. นางบุผา   ปานะพันธ์  ครโูรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   กรรมการ 

 4. นางพรรณี  สวัสดิ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านแช่ช้าง   กรรมการและเลขานุการ 
 

6. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นางสาวศิริพัฒน์  ชมภูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาหิน      ประธานกรรมการ 
  2. นางละเมียด  กันทอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)   กรรมการ 

 3. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ  ครูโรงเรียนวัดปุาข่อยใต้      กรรมการ 
 4. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล ครูโรงเรียนบ้านโปุงน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
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7. รายการแข่งขัน : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช ้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง :  บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายศักดา ศักดิ์ใหญ่  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย ประธานกรรมการ 
 2. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 

3. นางพยอม  เกษมศิริ  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
 4. นางเสาวลักษณ์  สุขนิยม ครโูรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย กรรมการและเลขานุการ 
 
8. รายการแข่งขัน : การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
      ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายวรเศฎฐ์  มาสกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด ประธานกรรมการ 
 2. นายอธิป  เขื่อนแก้ว  ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์   กรรมการ 
 3. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี  ครูโรงเรียนศรีเนห์รู   กรรมการ 
 4. นายโยธิน  วีระค า  ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด  กรรมการและเลขานุการ 

 

9. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  1. นางศิริพร  สล่าปัน  จินะนา ผอ.โรงเรียนแม่โปุงประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
 2. นางวิภาพร   ศรีธิพันธ์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ      กรรมการ 
 3. นางชลธิชา  ดอยลอม  ครูโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานูกูล)   กรรมการ 
 4. นางสาวสุนันทา  ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโปุงน้อย           กรรมการและเลขานุการ 

 

10. รายการแข่งขัน : การแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรม Paint 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววรรณทนี  กองค า ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น   กรรมการ 

 3. นายธนัชชนม์  มาตระออ ครโูรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์  กรรมการ 
  4. นายสุภาพ  บริบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้านโปุงน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

11. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
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12. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง  
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายวสันต ์ ขอดศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก ประธานกรรมการ 
2. นายรัตนพงษ์  ตุมพสุวรรณ ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  กรรมการ 

 3. นายณัฐเศรษฐ์  ภิรมณ์  ครโูรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  กรรมการ 
 4. นายมั่นชัย  เฟ่ืองฟูกิจการ ครโูรงเรียนวัดช่างเคีย่น  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
13. รายการแข่งขัน : การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการได้ยิน, บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางร่างกาย, 
       บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก 
   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นางภัครฐา  แก้วจา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ประธานกรรมการ 
 2. นายอดิศร  ธนะมี  ครูโรงเรียนบ้านปุาไม้แดง   กรรมการ 
 3. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
 4. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ ครูโรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์  กรรมการ 
 5. นายวสุพงษ์  อิวาง  ครูโรงเรียนศรีเนห์รู   กรรมการ 
 6. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์    ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการและเลขานุการ 

 
14. รายการแข่งขัน : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางร่างกาย, บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
       ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

  1. นายบรรจง  จันทระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ประธานกรรมการ 
 2. นายชูชีพ  มูลสถาน  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   กรรมการ 
 3. นายยงยุทธ์  ธรรมะวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านโปุงน้อย       กรรมการ 
 4. นางอรสา  กุณาเงิน  ครโูรงเรียนบ้านสันก าแพง   กรรมการและเลขานุการ 
 

15. รายการแข่งขัน : การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง 
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
      ประเภทความบกพร่อง : บกพร่องทางการเรียนรู้ 
      คณะกรรมการ ประกอบด้วย 



9 
 

  1. นายอภิชาต  วงศ์คีรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขะจาว ประธานกรรมการ 
 2. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน ครูโรงเรียนวัดขะจาว   กรรมการ 
 3. นางสาวชาริณี  เชียงตา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง  กรรมการ 
 4. นางเมทิกา  วงค์อัญญา  ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน   
มีหน้าที่ รวบรวมผลการแข่งขันทุกประเภทประมวลผลและประกาศผลการแข่งขัน คณะกรรมการ

ประกอบด้วย 
 1. นางสุลีกาญ ธิแจ้  ครโูรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รองประธานกรรมการ 

3. นางมนทิรา  นันกาวงศ์  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
4. นางสิริพรรณ  ฟองค า  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   กรรมการ 
5. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย พนักงานราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน กรรมการ 
6. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน       กรรมการและเลขานุการ 

 7. นายณัฐพงษ์  เตจ๊ะนัง  ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 อนึ่ง  ส าหรับรายการแข่งขันใดที่มีผู้สมัครเพียง 1 ราย หรือ 1 ทีม ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ในรายการแข่งขันสาระนั้นๆ พิจารณาประเมินตามเกณฑ์การแข่งขัน และสรุปผลการประเมินส่งฝุายประมวลผลการ
แข่งขันเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ตัดสินตามเกณฑ์         
การแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหากประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้ปรึกษา
คณะกรรมการอ านวยการ  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2560  

 
     

 
 

                          ( นายอุดม  แปงทิศ ) 
                           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 

                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 


