
กิจกรรมการประกวด/แขงขัน เวลาแขง เบอรโทรศัพท

ระดับการแขงขัน ตอคน/ทีม ผูประสานงาน

1 รําวงมาตรฐาน ป. 1-6 1 เพลง 2 13.00-13.30 น. นางสาวกรวิภา แกวมงคล 056-3650122 นางจารุณี  สุทธิสวรรค ครู คศ.4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12
นางสาวรัชตารี  ลาพิงค

2 นาฎศิลปไทยสรางสรรค ป.1-6 1 เพลง 2 13.30-14.00 น. นางสาวกรวิภา แกวมงคล 056-3650122 นายวรสรวง  สุทธิสวรรค ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 063-5197465

นางกมลวรรณ แสงอุทัย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ

3 กลาวสุนทรพจนภาษาจีน ป.4-6 5 นาที 3 10.00-10.30 น. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณ 086-0322655 นางทิพานิช ไขทอง  ครู โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา นางสุภานี  เพลัย

4 กลาวสุนทรพจนภาษาจีน ม.1-3 5 นาที 3 10.30-11.00 น. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณ 086-0322655 นางสาวภานุมาศ  ทาอินนอย ครู โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา 082-3867995

5 ละครภาษาจีน ไมจํากัดระดับ 15-20 นาที 3 11.00-12.00 น. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณ 086-0322655 Miss Ding yu xing รองผูอํานวยการ โรงเรียนเซ่ิงซิงวิทยา 

6 กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ป.4-6 5 นาที 2 10.00-10.30 น. หอประชุมช้ัน 2 โรงอาหาร นายฐิติพงศ เหลืองสุวรรณ 081-7468972 นางสุจินตา คําเงิน ครู คศ.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
นางสาวเบญจมาภรณ  กิมยงค

7 กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ม.1-3 5 นาที 3 10.30-11.00 น. หอประชุมช้ัน 2 โรงอาหาร นายฐิติพงศ เหลืองสุวรรณ 081-7468972 Mr. Lawrence Gavin Beck ครูผูสอน โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย
094-6192571

8 ละครภาษาอังกฤษ ม.1-3 15-20 นาที 3 11.00-12.00 น. หอประชุมช้ัน 2 โรงอาหาร นายฐิติพงศ เหลืองสุวรรณ 081-7468972 นางสาวมนัสนันท  ไกลมาก ครู คศ.1 โรงเรียนประพันธ-อารีย หงสสกุล

9 กลาวสุนทรพจนภาษาไทย ป.4-6 5 นาที 3 10.00-10.30 น. ชั้น 2 หองสื่อและวิจัย อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580 นางสาวหทัยวรรณ  สิงหใจ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต 3 นางสาวรัชฎา  ทองปญญา

10 กลาวสุนทรพจนไทย ม.1-3 5 นาที 3 10.30-11.00 น. ชั้น 2 หองสื่อและวิจัย อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580 นางจิตตานาถ ปลอดสกุล ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบานศาลา 085-8644769

11 โครงงานภาษาไทย ป.4-6 18 นาที 2 11.00-11.40 น. ชั้น 2 หองมัธยมศึกษาปที่ 4/3  อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580 นางสาวศุราภรณ  ปกติ ครูผูชวย โรงเรียนบานสันตนหมื้อ

12 โครงงานภาษาไทย ม.1-3 18 นาที 4 11.40-12.30 น. ชั้น 2 หองมัธยมศึกษาปที่ 4/3  อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580

13 โครงงานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-3 18 นาที 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 2 หองมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายฐิติพงศ เหลืองสุวรรณ 081-7468972 นายสายัญ  ปนสุ ผูอํานวยการ โรงเรียนบานหวยคอกหมู
นางสาวรัตนา  มีวรรณ

นายจักรกริช  พงษอมรพรหม  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเวียงฝาง 062-2602249

นางสาวพิชญา  คําหอม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง

14 โครงงานวิทยาศาสตร ป.4-6 18 นาที 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 2 หองมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายเดช อุทธิยัง 953311605 นางรัชนี  อุดทา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต 3 นางสาวพลับพลา  สุวรรณ

15 โครงงานวิทยาศาสตร ม.1-3 18 นาที 4 11.00-12.30 น. ช้ัน 2 หองมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายเดช อุทธิยัง 953311605 นางอลิสตรา  ออนอัด ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.ชม.เขต 3 084-3248177

นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย ครูชํานาญการ โรงเรียนบานลองออ

ตารางการประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใตโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

วันที่  19  มีนาคม  2564  ณ   โรงเรียนแมอายวิทยาคม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

เจาหนาท่ี
อํานวยการ(สน.กศ.)

คณะกรรมการผูประสานงาน

เวทีกลาง  หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค

เวทีกลาง  หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค

เวทีกลาง  หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค

เวทีกลาง  หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค

เวทีกลาง  หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค

ที่ รวมทีม/
รายการ

เวลาแขงขัน สถานที่แขงขัน



กิจกรรมการประกวด/แขงขัน เวลาแขง เบอรโทรศัพท

ระดับการแขงขัน ตอคน/ทีม ผูประสานงาน
เจาหนาท่ี

อํานวยการ(สน.กศ.)

คณะกรรมการผูประสานงานที่ รวมทีม/
รายการ

เวลาแขงขัน สถานที่แขงขัน

16 โครงงานคณิตศาสตร ป.4-6 18 นาที 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางนวพร ชัยยาศรี 083-1569966 นางสาวพัชริกา  ลํานักเนตร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต 3 นางวรรณภา  โคตรศรี

17 โครงงานคณิตศาสตร ม.1-3 18 นาที 4 11.00-12.30 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางนวพร ชัยยาศรี 083-1569966 นายจักรพงษ  ทิพยปญญา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 090-9848719

นายนภดล  อริวรรณา ครูชํานาญการ โรงเรียนบานลองออ

18 โครงงานการงานพ้ืนฐานอาชีพฯ ป.4-6 18 นาที 2 10.00-11.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางวิษา มณฑา 087-1902404 นายวรกันต  ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก สพป.ชม.เขต 3 นางวรรณภา  โคตรศรี

19 โครงงานการงานพ้ืนฐานอาชีพฯ ม.1-3 18 นาที 2 11.00-12.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางวิษา มณฑา 087-1902404 วาท่ีรอยตรีสิทธิพงษ สิงหนอย ครู คศ.1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30
090-9848719

นายพสิษฐ  ฟาสาร ครู คศ.1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30

20 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 18 นาที 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายเกียรติชัย ปนคําปน 096-9206578 นายณรงคศักด์ิ  ขันคํา  ครูชํานาญการ โรงเรียนปางตนเด่ือ นางสาวปวรวรรณ  พัฒนคุม

21 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 18 นาที 3 11.00-12.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายเกียรติชัย ปนคําปน 096-9206578 นายนัฐพงษ  วัชรกรศิริ  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานดอนชัย 082-6239194

นายภานุพงษ  ดวงฤทธ์ิ ครู คศ.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 

22 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-6 18 นาที 2 10.00-11.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายบรรจบ นะฝน 086-1845998 นางสาวจตุพร  ปญโญใหญ ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.ชม.เขต 3 นางสาวปวรวรรณ  พัฒนคุม

23 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-3 18 นาที 3 11.00-12.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นายบรรจบ นะฝน 086-1845998 นายนิรันดร  ปญญาสกุล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 082-6239194

นางสดศรี  สุตะวงค ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานศาลา

24 คัดลายมือ ป.1-3 1 ชม. 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580 นางพรกมล  เกศามูล ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.ชม.เขต 3 นางสาวอังสุมารี  ปตะวัติ

25 คัดลายมือ ป.4-6 1 ชม. 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580 นางสาวอรุณ  ศรีเงิน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 094-8304323

26 คัดลายมือ ม.1-3 1 ชม. 4 10.00-11.00 น. ช้ัน 4 หองมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 อาคารศิริมะลิกานุสรณ นางสาวอรุณ ศรีเงิน 087-9959580 นางอุไรวรรณ  ทิพยพนะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานศาลา

27 ส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา (คร)ู วิทยาศาสตร ไมเกิน 12 นาที 2 10.00-11.00 น. หองเกียรติยศ อาคารจตุตถะวัฒนรังสี นายฐิติพงศ เหลืองสุวรรณ 081-7468972 นางสาวอภิรดี  หนองสิมมา ผูทรงคุณวุฒิ นางสาวลดาวัลย  ขันใจ

ดร.คมชาติ  จิตวิศรุตกุล ผูทรงคุณวุฒิ 081-0418543

ดร.เพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ชม.เขต 3

28 วาดภาพระบายสี  ป.1-3 3 ชม. 3 09.00-12.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 อาคารจตุตถะวัฒนรังสี นายรุงสุริยา อาปะมาเถ 087-3002362 นางสาวก่ิงกาญจน  อินตะปญญา ศึกษานิเทศกชํานาญการสพป.ชม.เขต 3 นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี

29 วาดภาพระบายสี  ป.4-6 3 ชม. 2 09.00-12.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 อาคารจตุตถะวัฒนรังสี นายรุงสุริยา อาปะมาเถ 087-3002362 นายธนากร  ศรีอุทธา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมอายวิทยาคม 081-9932173

30 วาดภาพระบายสี  ม.1-3 3 ชม. 2 09.00-12.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 อาคารจตุตถะวัฒนรังสี นายรุงสุริยา อาปะมาเถ 087-3002362 นายสัมพันธ  สุภาแดง ครูสอนศิลปะ บานศิลปสัมพันธ

31 โครงงานศิลปะ ป.4-6 18 นาที 3 10.00-11.00 น. ช้ัน 3 หองมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 อาคารจตุตถะวัฒนรังสี นายรุงสุริยา อาปะมาเถ 087-3002362
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ระดับการแขงขัน ตอคน/ทีม ผูประสานงาน
เจาหนาท่ี

อํานวยการ(สน.กศ.)

คณะกรรมการผูประสานงานที่ รวมทีม/
รายการ

เวลาแขงขัน สถานที่แขงขัน

32 ทักษะทางคอมพิวเตอร ม.1-3 125 นาที 3 09.00 - 12.00 น. ชั้น 2 หองคอมพิวเตอร อาคารจตุตถะวัฒนรังสี นายณัฐวรรธน ตาดคํา  083-3237215 นายคมสันต สมฤทธ์ิ ครู คศ.1 โรงเรียนบานเวียงฝาง
นางสาวพลอยไพลิน  นําชัยรุงรัศมี

นายภราดร พิมลวิชญากิจ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเวียงฝาง 081-9932173
วาท่ี ร.ต. อาทิตย ทองสุวรรณ ครู คศ.1 โรงเรียนบานเวียงฝาง

33 หุนยนตอัตโนมัติ ม.1-3 3 ชม. 3 09.00-12.00 น. อาคารเกษตรกรรม นายคงศักด์ิ ตนประเสริฐ 098-2399924 นายเจษฏา  กองสาคร ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.ชม.เขต 3 นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชติสกุล

นายวิทวัฒน ณวรรณมา ครูชํานาญการ โรงเรียนบานสันตนหมื้อ 081-9933655

นายดวงดี เปงสุรินทร ครู คศ.1 โรงเรียนบานสันทรายคองนอย

34 ประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช ม.1-3 3 ชม. 2 09.00-12.00 น. อาคารอุตสาหกรรม นายคงศักด์ิ ตนประเสริฐ 098-2399924 นางเบญจพร  สะอาด ผูทรงคุณวุฒิ นางนิตยา  ชมภูรัตน

จาสิบเอกเพชรรุง  วารินคีรีรัตน หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการศึกษาฯ 087-1914672

นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักการศึกษาฯ

ผูประสานงานโครงการ : นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน  088-2527743


