
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ที่ 1080/๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม : กิจกรรมการแสดงผลงานการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จงัหวดัเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2564 
**************************************** 

  ดวยสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการ
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม : กิจกรรมการแสดงผลงานการศึกษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2564 
  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได
แสดงออกซึ่งความสามารถในดานวิชาการ เผยแพรผลงาน และนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชใน
การประกวดแขงขันอยางเต็มศักยภาพของตนเอง และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู พัฒนาตนอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความ
สามัคคีรวมกันในองคกร รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหผลงานเปนที่ประจักษแก
สาธารณชน ดวยการคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไปสูเวทีการประกวดแขงขันในระดับภาคเหนือ 
และประเทศตอไป ซึ่งการดําเนินงานจัดขึ้นในระหวางวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564  ณ  โรงเรียนแมอายวิทยาคม  
อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการฯ จึงแตงตั้งผูมีรายชื่อตอไปนี้ เปนคณะกรรมการดําเนินงานในฝายตาง ๆ ดังนี้ 

       1. ที่ปรึกษาโครงการฯ 
   ๑.  นายธัชพล  อภิรติมัย        ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
    ๒.  นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม                                                   
 3.  นายรุง  ศรีโพธิ ์ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

2. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
 2.1 นางสาววรรณศรี  ปญญาประชุม ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ       ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวกนกจิต  ตาคํา หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 

 2.3 นายฐิติวัชร  ไลศิริพันธุ หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ กรรมการ 
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนสงเสริมสุขภาพ 
 2.4 นายมานิช  ถาอาย  ผูอํานวยการโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  กรรมการ 
 2.5 นายพงษไทย  บัววัด ผูอํานวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม กรรมการ 
 2.6 นางรสชรินทร  คําโพธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลา  กรรมการ 
 2.7 นายพิษณุ  วงศสูน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กรรมการ 
 2.8 นางอนงค  ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ใหขอเสนอแนะและแกปญหา เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความเรียบรอย  
บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด 
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3. คณะกรรมการบริหารโครงการและดําเนินการจัดกิจกรรม   ประกอบดวย 
 3.1 นางอนงค  ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวกนกจิต  ตาคํา   หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา  
    3.3 นายฐิติวัชร  ไลศิริพันธุ   หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ    กรรมการ 
   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนสงเสริมสุขภาพ 
 3.4 นางสาวชุติมา  ตะพงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา กรรมการ 
 3.5 นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 3.6 นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชติสกุล   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 3.7 นายณฐัวุฒิ  ไชยปญโญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 3.8 นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 นางสาวพลอยไพลิน  นําชยัรุงรัศมี ผูชวยเจาพนักงานธรุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ รับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง แนวทางและการวางแผนรูปแบบในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค พรอมประสานความรวมมือในการดําเนินงานกับทุกภาคสวน อํานวย
ความสะดวก และดําเนินการแกไขใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งบริหารโครงการ ควบคุมการเบิก-จาย
งบประมาณ จัดทําคูมือ เอกสารประกอบการประชุม ดําเนินการติดตอประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ 
ผูเกี่ยวของ และดําเนินกิจกรรมงานตามโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
๔. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  
 4.1 จ.ส.อ.เพชรรุง วารินคีรีรัตน        หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวเบญจมาภรณ  กิมยงค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 
 4.3 นางโชติกา  เซ็นชัด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
 4.4 นางสุภาณี  เพลัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
 4.5 นางสาวรัตนา  มีวรรณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 4.6 นางสาวจิราภรณ  มหายศ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 7.7 นางสาวรัชตารี  ลาพิงค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 7.8 นายนัฐตพล แกวกันใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ

 ๔.9 นายเสกสรร  หลามูล พนักงานขับรถยนต      กรรมการ 
 4.10 นายธรณิศ  เจริญบุญ พนักงานขับรถยนต                       กรรมการ 
 4.11 นายจีรพัทธ  เสารีเดช พนักงานขับรถยนต                       กรรมการ 
 4.12 นายอธิวัฒน  อิ่นแกวปวงคํา พนักงานขับรถยนต กรรมการ 
 4.13 นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 4.14 นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

มีหนาที่ จัดเตรียมอุปกรณเทคโนโลยีที่ใชในการงานและการแขงขัน บันทึกภาพกิจกรรมตาม
โครงการ  จัดลําดับขั้นตอนพิธีการ เปนพิธีกรพิธีเปด-ปดการแขงขัน ประชาสัมพันธกิจกรรมการแขงขัน และ
งานอํานวยความสะดวกเจาหนาที่ เพื่อใหการดําเนินการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย ประมวลภาพ ประสาน
กับฝายประมวลผลเพือ่สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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5. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนและปฏิคม  ประกอบดวย   
 5.1 นางสาวกนกจิต  ตาคํา   หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา       ประธานกรรมการ 
   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา  
 5.2 นางจิราภรณ  โพนงาม หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา กรรมการ 
 5.3 นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 5.4 นายณัฐวุฒิ  ไชยปญโญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 5.5 นางสาวลดาวัลย  ขันใจ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 5.6 นางสาวรัชฎา  ทองปญญา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 5.7 นางสาวพลับพลา  สุวรรณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 5.8 นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    กรรมการและเลขานกุาร 

มีหนาที่  จัดเตรียมบัญชีการลงทะเบียน รับลงทะเบียน แจกเอกสารใหกับผูมารวมงาน และ
ดูแล จัดเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง ในการรับรองผูมารวมงานอยางเหมาะสม 

6. คณะกรรมการฝายวิชาการและประเมินผล  ประกอบดวย 
 6.1 นางอนงค  ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวกนกจิต  ตาคํา    หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
 6.3 นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 6.4 นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชติสกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 6.5 นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
 6.7 นางสาวลดาวัลย  ขันใจ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 6.8 นางสาวรัชฎา  ทองปญญา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 6.8 นายณัฐกานต  เครือนันตา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 6.9 นายนพธนา  คําราพิช ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 6.10 นายนัฐตพล แกวกันใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
 6.11 นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 6.12 นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ รูปแบบ การจัดหา และกําหนดโจทยการแขงขัน
และแนวทางการแขงขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการแขงขัน ประกอบดวยเกณฑการ
แขงขัน ตารางการใหคะแนน และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนรวบรวมผลการแขงขัน ตรวจสอบความถูกตอง สรุปผล
และประกาศผลการแขงขัน และหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการฝายการแขงขัน ประกอบดวย 
 7.1 นางอนงค  ศรีบุญเรือง           ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวชุติมา   ตะพงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา กรรมการ 
 7.3 นางสาวกนกจิต  ตาคํา    หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
  7.4 นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ               กรรมการ 
 7.5 นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชตสิกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 

/7.6 นาย... 



- 4 – 
 

 7.6 นายณัฐวุฒิ  ไชยปญโญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการ 
 7.7 นางสาวลดาวัลย  ขันใจ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 7.9 นางสาวรัชฎา  ทองปญญา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
 7.10 นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 7.11 นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 มีหนาที่ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินงานตลอดจนการตัดสินการแขงขันตาม
ประเภทและรายการตาง ๆ ตามโครงการ    

8. คณะกรรมการประสานงานกลางกิจกรรมการแขงขัน  ประกอบดวย 
 8.1 นางสาวกนกจิต  ตาคํา    หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา     ประธานกรรมการ 
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
 8.2 นางอนงค  ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
 8.3 นางภัทริณี  ฟองศรี รองผูอํานวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม      กรรมการ 
 8.4 นางศิริรัตน  อินทรกําแหง รองผูอํานวยการโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย       กรรมการ 
 8.5 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแมอายวิทยาคม          กรรมการ 
 8.6 บุคลากรสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         กรรมการ 
 8.7 นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 8.8 นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ จัดสนามแขงขัน เตรียมความพรอมการแขงขันทักษะทางวิชาการ เตรียมขอมูลและ
เอกสารการตัดสินแขงขัน อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตัดสิน รวบรวมผลคะแนนการแขงขันทักษะทาง
วิชาการและอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย แบงดังนี้ 
  คณะกรรมการประสานงานกลางประจํากลุม  

1) กิจกรรมโครงงาน (กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ) 
 (1) นางสาวรัชฎา  ทองปญญา 
 (2) นางสาวพลับพลา  สุวรรณ 
2) การกลาวสุนทรพจน (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน) 
 (1) นางวรรณภา  โคตรศรี 
 (2) นางสาวปวรวรรณ  พัฒนคุม 
3) การวาดภาพระบายสี  
 (1) นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศม ี
4) ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช  
 (1) นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู 
5) คัดลายมือ (ภาษาไทย  ภาษาจีน) 
 (1) นางสาวสุภานี  เพลัย 
6) การแสดงละคร (ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน) 
 (1) นางสาวเบญจมาภรณ  กิมยงค 
7) สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  (1) นางสาวรัชตารี  ลาพิงค 
 

/8) ทักษะ... 
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8) ทักษะทางคอมพิวเตอร 
 (1) นางสาวรัตนา  มีวรรณ 
9) หุนยนต 
 (1) นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชติสกุล 
10) รําวงมาตรฐาน   
11) นาฎศิลปไทยสรางสรรค 
 (1) นางสาวอังสุมารี  ปตะวัติ 
12) กิจกรรมปฐมวัย  

         (เดินตัวหนอน, ตอตัวเสริมทักษะ, วาดภาพระบายสีปฐมวัย, เกมสทายสิเสียงอะไรเอย)  
  (1) นางสาวลดาวัลย  ขันใจ 

9. คณะกรรมการควบคุมฝกสอนการแขงขันทักษะทางวิชาการ   
 9.1 คณะกรรมการกลางควบคุมฝกสอน 
     1. นายมานิช  ถาอาย            ผูอํานวยการ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย   
  2. นายพงษไทย  บัววัด      ผูอํานวยการ โรงเรียนแมอายวิทยาคม     
  3. นางรสชรินทร  คําโพธิ์       ผูอํานวยการ โรงเรียนบานศาลา   
  4. นายพิษณุ  วงศสูน  ผูอํานวยการ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก   

 9.2 คณะกรรมการควบคุมฝกสอนกิจกรรมการแขงขัน 
 (1)  การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3   
 (1) นางสาวสิริญา ผัดผอง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (2) นางสาวปยะรัตน อินทะสุข โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (3) นางทัศนาวลัย  หาวา โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (4) นางชนัญชิดา  ลําพูนพงษ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (5)นางสาวพิมพชนก  รุงสาโรจน โรงเรียนบานศาลา 
 (6) นางสาวสงกรานต  ถุงแกว โรงเรียนบานศาลา 

 (2) การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  
 (1) นางสาวนรรนธวรรณ  หมอเกง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (2) นายประดิฐพงษ  อภิรัชติกุล โรงเรียนบานศาลา 
 (3) นางสาวมนัสนันท  ตายธานี โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (4) นางสาวเอโซ  อัศวณัฐธัญ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (5) นางสาวสุภา  กิจจามงคลสกุล โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

                                 (3)  กลุมสาระการเรียนรูภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  
  (1) นางสาวกันตนิษฐ สุธรรมนอย โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (2) นางสาวเมธาพร จารุรัศมิพันธ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (3) นางสาวรุงฟา  ไชยซาววงค โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางสาวอุทัยวรรณ  ปญญา โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (5) นางสาวพรทิวา  พรมมา โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 
 

/(4) การประกวด... 
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 (4) การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช  ชั้น ม.1-3              
 (1) นายสุวัฒน วังชวย  โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (2) นายคงศักดิ์  ตนประเสริฐ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (5) การประกวดภาพวาดระบายสี  อนุบาล, ชั้น ป.1-3, ชัน้ ป.4-6, ชั้น ม.1-3 
(1) นางธัญวรัตส  โยธา โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก  
(2) นางสาวพิมพชนก เขียวตั๋น  โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
(3) นางสาวอารียา อํานวยพรเลิศ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
(4) นางสาวผองจันทร  แกวใจ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
(5) นางสาววรรณภา  ทอนทะษร โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
(6) วาที่รอยตรีภูษณิศา ใจอินผล โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
(7) นายสรวรรณ  หลักฐาน โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
(8) นางสุทธิรัศมิ์ ทําบุญ โรงเรียนบานศาลา 
(9) นางสาวสุวพิชญ สุภา โรงเรียนบานศาลา 
(10) นายนฤดล  ยาวิชัย โรงเรียนบานศาลา 
(11) นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (7) การประกวดโครงงาน ภาษาไทย 
 (1) นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศพานิช โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (2) นางสาวสิริญา  ผัดผอง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (3) นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางสาวปยธิดา  แทนเงิน โรงเรียนบานศาลา 
 (5) นางสาวศศิธร  วงคอํานาจ โรงเรียนบานศาลา 
 (6) นางจินดาพร  ไชยใหม โรงเรียนบานศาลา 
 (7) นางนงเยาว  คําอินตะ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (8) นางสาวภาวิณี  คําธิ  โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (9) นางสาววาสนา  เดชะกุศล โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (10) นางสาวชนัญชิดา  ลําพูนพงค โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (8) การประกวดโครงงาน คณิตศาสตร 
 (1) นางสาวอภิรตี  ประดู โรงเรียนบานศาลา 
 (2) นางสาวภัคศินีพิชญ  พรมเกา โรงเรียนบานศาลา 
 (3) นายณัชพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นายพลวัฒน  เสตะสุหัท โรงเรียนบานศาลา 
 (5) นางสาวนิภาพร  สันดวงดี โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (6) นางสุรีรัตน  อุทธา  โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (7) นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (8) นางสาวพรรณี  ศรียาบ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (9) นางสาวประภาศรี  พรรยา โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (10) นายธนากร  นิลอุบลพันธ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (11) นางสาวจีรนันท  แกวปนตา โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

/(12) นางสาว... 
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 (12) นางสาวพัชรินทร  โครงกาบ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (13) นางสาวศศิมาภรณ  ปนวงคยอง โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (9) การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร 
 (1) นายสมชาย  กองมณี โรงเรียนบานศาลา 
 (2) นางสาวรสสุคนธ  คําโพธิ์ โรงเรียนบานศาลา 
 (3) นางสาวพัชรมัย  อุปแกวตะ โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางพรผกา  วังพฤกษ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (5) นางสาวสุภจิรา  ชัยรัตน โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (6) นางสาวณัฐวดี  อินทไชย โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (7) นางสาวเพชรรัตน   ปนรูป โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (8) นางกัญจนชญา  ชูจันทร โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (9) นางพิมพไพรสณฑ  อุทธิยัง โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (10) นางสาวณัฐนันท  จันไชยยศ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (10) การประกวดโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (1) นายฤพสิษฐ  ตาสา  โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (2) นางสาวพัทธนันท  นันททิพยสกุล โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (3) นางสาววนิชยา  คําบาง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (4) นายรัตนชาติ  สาระโป โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (5) นางศศิวรรณ  แกวอน โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (6) นางสาวอัญญวดี  ฮองโยง โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (7) นายบรรจบ  นะฝน โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (11) การประกวดโครงงาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
 (1) วาที่รอยตรีประพัฒนเดช  นันทะชัย โรงเรียนบานศาลา 
 (2) นายธีรชาติ  อินชัย โรงเรียนบานศาลา 
 (3) วาที่รอยตรีเอกชัย  ฟาแลบ โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางสาวจิรสุตา  จันทะวงศ โรงเรียนบานศาลา 
 (5) นางสาวจรรยา  สุภาวงศ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (6) นายเที่ยง  หนอแกว โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (7) นายถิรนันท  ธรรมกาศ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (8) นายปฏิภาณ  พึ่งบุญ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (9) นายจิรพันธุ  พรหมมินทร โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (10) นางสาวรัฐพร  หมั่นแสวง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

 (12) การประกวดโครงงาน ภาษาตางประเทศ 
 (1) นางสาวอรพรรณ  อุนปวง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (2) นายวรากร  ธรรมประกอบ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (3) นางสาวสุภา  กิจจามงคลสกลุ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (4) นางวันวิสา  พิละกันธา โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (4) นางเพียงดาว  สุขเปงทวี โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 

/(13) การประกวด... 
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 (13) การประกวดโครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 (1) นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา โรงเรียนบานแมงอนขีเ้หล็ก 
 (2) นางสาวอรพรรณ  อุนปวง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (3) นางสดศรี  สุตะวงศ โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางสาวฐณิฏา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบานศาลา 
 (5) นางสาวสุรีรัตน  ระดม โรงเรียนบานศาลา 

 (14) การประกวดโครงงาน ศิลปะ 
 (1) นางสาวศิริกานต  สุพรรณ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (2) นางสาววณิชยา  คําบาง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (3) นายวชิระ  ไพยารมณ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (4) นายนฤดล  ยาวิชัย โรงเรียนบานศาลา 

 (15) การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 (1) นายประดิฐพงษ  อภิรัชติกุล โรงเรียนบานศาลา 
 (2) นางสาวพรรษชล  คําไล โรงเรียนบานศาลา 
 (3) นายวุฒิพงษ  กมลชาติชาย โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางอังคณา  คีรีวิเศษวงศ โรงเรียนบานศาลา 
 (5) นางสาวจตุรพร  ใจณวรรณ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (6) Mr.Patrick  Cocquyt โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (7) นางสาวศศิพิชยา  กรไกรวุฒิพงศ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (8) นางสาวทิพาวรรณ  พลีทั้งกาย โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (9) นางสาวคนึงนิจ  ศรีจันทร โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
 (10) นางสาวกายจนาพร  ยะสินธ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (16) การประกวดการแสดงละครภาษาจีน 
 (1) นางสาวดอกไม  ณ ตระกูล โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (2) นางสาวธนัชชัย  พันสุภะ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (3) นายรัตนชาติ  สาระโป โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (4) นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศพานิช โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 (5) นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (17) การแขงขันกิจกรรมปฐมวัย 
 (1) นางสาวมณีวรรณ  สุระเสียง โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (2) นางสาวนิดา  พิริยคุณธร โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (3) นางสาวนิภาพร  ทรงทองศิร ิ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (4) นางสาวศิริพร  พุทธเกษร โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย 
 (5) นางสาวศุทธินี  ศีลสังวรณ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (6) นางสาวโสภิต  แกวรากมุก โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (7) นางสุทธิรัศม  ทําบุญ โรงเรียนบานศาลา 
 (7) นางสาวทัศนีย  สมฝน โรงเรียนบานศาลา 
 (8) นางสาวกุลปริยา  ราชสีห โรงเรียนบานศาลา 

/(10) นางสาว... 
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 (10) นางสาวนัทธิณี  สิงหธนะ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

 (11) นางณัฐพร  ธเนศอนันตสาร โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

 (12) นางสาวกรรณาภรณ  ชัยลังกา โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

 (18) การประกวดแขงขันคัดลายมือ 
 (1) นางสุกัญญา  เจริญวงค โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (2) นายถนอม  เสารเปง  โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (3) นางอุไรวรรณ  ทิพยพนะ โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นางกรรณิการ  บัวลาย โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นายปยะพงษ  คําแสน โรงเรียนบานศาลา 
 (5) นางสาวพวงเพ็ชร  มีมา โรงเรียนบานแมงอนขีเ้หล็ก 

 (6) นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศพานิช โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

 (7) นางสาวสิริญา  ผัดผอง โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

 (8) นางสาวอรุณ  ศรีเงิน โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (19) การประกวดแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร 
 (1) นางจันทรจิรา  สาริวาท โรงเรียนบานแมงอนขีเ้หล็ก 

 (2) นายณัฐวรรธน  ตาดคํา โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

 (3) นายปกรณ  ยืนธรรม โรงเรียนบานศาลา 

 (20) การประกวดแขงขันหุนยนต 
 (1) นายประพันธ  วังพฤกษ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 (2) นางสาวอภิรตี  ประดู โรงเรียนบานศาลา 

 (3) นายพลวัฒน  เสตะสุพัท โรงเรียนบานศาลา 
 (4) นายคงศักดิ์  ตนประเสริฐ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

  (21) การประกวดแขงขันรําวงมาตรฐาน 
 (1) นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล โรงเรียนบานศาลา 

 (2) นายสุทธิพงษ  มหาวรรณ โรงเรียนบานศาลา 
 (3) นายนภดล  ใฝจิตร  โรงเรียนบานศาลา 
 (3) นางสาวภัทรจุฑา  เจตนภักดี โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 

  (22) การประกวดแขงขัน นาฏศิลปไทยสรางสรรค 
 (1) นางพรทิพย  ถาอาย  โรงเรียนบานศาลา 

 (2) นางสาวอัณณณิชา  ปองผาติพร โรงเรียนบานศาลา 

 (3) นางสาวสมฤทัย  เถาทอง โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 

  (23) การประกวดแขงขัน สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา(ครู) 
 (1) นางสาวรสสุคนธ  คําโพธิ์ โรงเรียนบานศาลา 

 (2) นางจารุวรรณ  ปานวิจิตร โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 

              มีหนาที่ เปนผูบังคับบัญชา ผูควบคุม และผูฝกสอนนักเรียน ตามแตละประเภทการประกวด/
แขงขันทักษะทางวิชาการ  

 
/11. คณะกรรมการ... 
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 11. คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะทางวิชาการ   
11.1 คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมการแขงขัน ประกอบดวย 
 1. นางสาววรรณศรี  ปญญาประชุม  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาฯ    ประธานกรรมการ 
 2. นายมานิช  ถาอาย ผูอํานวยการโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย    กรรมการ 
 3. นายพงษไทย  บัววัด      ผูอํานวยการ โรงเรียนแมอายวิทยาคม กรรมการ

 4. นางรสชรินทร  คําโพธิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลา กรรมการ 
 5. นายพิษณุ  วงศสูน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก กรรมการ 
 6. นางอนงค  ศรีบุญเรือง           ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

11.2 คณะกรรมการตัดสิน  กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย  ระดับชั้น ป.4-6  และ  ม.1-3 
 2.  โครงงานภาษาไทย  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3    
 ประกอบดวย 
 1)  นางสาวหทัยวรรณ  สิงหใจ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.เชียงใหม เขต 3 
 2)  นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบานศาลา 
 3)  นางสาวศุราภรณ  ปกติ  ครูผูชวย   โรงเรียนบานสันตนหมื้อ 

3. การกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.4-6  และ ม.1-3 
4. การแสดงละครภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.1-3     
ประกอบดวย 

  1)  นางสุจินตา  คําเงิน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 
  2)  นางสาวมนัสนันท  ไกลมา ครู คศ.1 โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
  3)  Mr.Lawrence Gavin Beck ครูผูสอน โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 

 5. โครงงานภาษาตางประเทศ  ระดับชั้น ม.1-3   
ประกอบดวย 

  1) นายสายัญ  ปนส ุ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานหวยคอกหมู 
  2) นายจักรกริช  พงษอมรพรหม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเวียงฝาง 
  3) นางสาวพิชญา  คําหอม ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง 

 6. การกลาวสุนทรพจนภาษาจีน  ระดับชั้น ป.4-6  และ ม.1-3 
 7. การแสดงละครภาษาจีน คละระดับชั้น      

 ประกอบดวย 
  1) นางทิพานิช  ไขทอง   คร ู   โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
  2) นางสาวภานุมาศ  ทาอินนอย คร ู  โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
  3) Miss Ding yu xing คร ู   โรงเรียนเซิ่งซิงวิทยา 

 8. การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลอืใช  ระดับชั้น ม.1-3   
 ประกอบดวย 
  1) นางเบญจพร  สะอาด    ผูทรงคุณวุฒิ    
  2) จาสิบเอกเพชรรุง  วารินคีรีรัตน  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการศึกษาฯ 
  3) นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักการศึกษาฯ 
 

/11. โครงงาน... 



- 11 – 
 

 9. การวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ปฐมวัย, ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 
 10.   โครงงานศิลปะ  ป.4-6       

 ประกอบดวย 
  1) นางสาวกิ่งกาญจน  อินตะปญญา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ  สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) นายธนากร  ศรีอุทธา  ครูชํานาญการพิเศษ       โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
  3) นายสัมพันธ  สุภาแดง  ครูสอนศิลปะ  บานศิลปสัมพันธ 

 11. โครงงานคณิตศาสตร  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3   
ประกอบดวย 

  1) นางสาวพัชริกา   ลํานักเนตร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) นายจักรพงษ  ทิพยปญญา ครูชํานาญการพิเศษ      โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
  3) นายนภดล  อริวรรณา ครูชํานาญการ  โรงเรียนบานลองออ 

 12. โครงงานวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3    
 ประกอบดวย 
  1) นางรัชนี  อุดทา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) นางอลิสตรา  ออนอัด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ      สพป.เชียงใหม เขต 3 
  3) นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย ครูชํานาญการ       โรงเรียนบานลองออ 

 13. โครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  
 ประกอบดวย 
  1) นายวรกันต  ศรีวิชัย  ศึกษานิเทศก สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) วาที่รอยตรีสทิธิพงษ  สิงหนอย  ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 
  3) นายพสิษฐ  ฟาสาร  ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 

 14. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3   
 ประกอบดวย 
  1) นายณรงคศักดิ์  ขันคํา  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานปางเดื่อ 
  2) นายนัฐพงษ  วัชรกรศิริ  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานดอนชัย 
  3) นายภานุพงษ  ดวงฤทธิ์  ครู คศ.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 

 15. โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  
 ประกอบดวย 
  1) นางสาวจตุพร  ปญโญใหญ ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) นายนิรันดร  ปญญาสกุล ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
  3) นางสดศรี  สุตะวงค ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานศาลา 

 16. สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา(ครู) วิทยาศาสตร    
 ประกอบดวย 
  1) นางสาวอภิรดี  หนองสิมมา ผูทรงคุณวุฒิ 
  2) ดร.คมชาติ  จิตวิศรุตกุล ผูทรงคุณวุฒิ 
  3) ดร.เพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ สพป.เชียงใหม เขต 3 
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 17. การคัดลายมือ  ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3     
 ประกอบดวย 
  1) นางพรกมล  เกศามูล ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) นางสาวอรุณ  ศรีเงิน ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
  3) นางอุไรวรรณ  ทิพยพนะ ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานศาลา 

 18. ทักษะทางคอมพิวเตอร  ระดับชั้น ม.1-3     
 ประกอบดวย 
  1) นายภราดร  พิมลวิชญากิจ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเวียงฝาง 
  2) นายคมสันต  สมฤทธิ์ ครู คศ.1   โรงเรียนบานเวียงฝาง 
  3) วาที่ ร.ต.อาทิตย  ทองสุวรรณ ครู คศ.1  โรงเรียนบานเวียงฝาง 

 19. หุนยนตอัตโนมัติ  ระดับชั้น ม.1-3      
 ประกอบดวย 
  1) นายเจษฎา  กองสาคร ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.เชียงใหม เขต 3 
  2) นายวิทวัฒน  ณวรรณมา ครูชํานาญการ  โรงเรียนบานสันตนหมื้อ 
  3) นายดวงดี  เปงสุรินทร ครู คศ.1     โรงเรียนบานสันทรายคองนอย 

 20. รําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ป.1-6 
 21. นาฏศิลปไทยสรางสรรค ระดับชั้น ป.1-6     

   ประกอบดวย 
  1) นางจารุณี  สุทธิสวรรค    ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) 
  2) นายวรสรวง  สุทธิสวรรค    ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) 
  3) นางกมลวรรณ  แสงอุทัย    ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 

 22. กิจกรรมปฐมวัย : เกมสทายซิเสียงอะไรเอย       
 23. กิจกรรมปฐมวัย : เดินตัวหนอน   
 24. กิจกรรมปฐมวัย : การตอตัวตอเสริมทักษะ     

   ประกอบดวย 
  1) นางอนงค  ศรีบุญเรือง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักการศึกษาฯ 
  2) นางผองจันทร  แกวใจ  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
  3) นางธัญวรัตส  โยธา  ครูชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก 
  4) นางสุทธิรัศมิ์  ทําบุญ  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานศาลา 
  5) นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชติสกุล  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  สํานักการศึกษาฯ 

   
 มีหนาที่  พิจารณาความถูกตอง โดยตัดสินการแขงขันตามเกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งถือคําตัดสินของกรรมการเปนที่สุดในทุกรายการแขงขัน 

 
 
 

/19. ใหผูที่ไดรับ... 
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ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ  

เอาใจใสใหผลการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขององคกรอยางสูงสุดและเต็มความสามารถ ใหสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  อนึ่ง การเบิกจาย
งบประมาณจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2562 แผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 270 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  มีงบประมาณตั้งไว 700,0๐๐.- บาท   

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 
  ธัชพล  อภิรติมัย 

   
 

 
 


