
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแขงขัน 

ตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม : กิจกรรมการแสดงผลงาน
การศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
.................................................... 

 ตามทีอ่งคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรมการแสดงผลงานการศึกษาและแขงขันทักษะ
ทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการ
มหกรรมการจัดการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ในระหวางวันที่  18 – 19  มีนาคม  2564  
ณ  โรงเรียนแมอายวิทยาคม  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพื่อสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกซึ่งความสามารถในดานวิชาการ เผยแพรผลงาน นําความรู
และประสบการณไปประยุกตใชในการประกวดแขงขันอยางเต็มศักยภาพของตนเอง และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู พัฒนาตนอยาง
มีประสิทธิภาพ และสรางความสามัคคีรวมกันในองคกร รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหผลงานเปนที่ประจักษแกสาธารณชน ดวยการคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไปสู   
เวทีการประกวดแขงขันในระดับภาคเหนือ และประเทศตอไป 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงไปดวยดี และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันตามโครงการฯ  
ดังรายชื่อตอไปนี ้

 คณะกรรมการอํานวยการ 
 มีหนาที่ อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือและแกปญหา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยบริสุทธิ์ ยุติธรรม  ประกอบดวย 
 1. นางสาววรรณศรี  ปญญาประชุม ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ศาสนาและวัฒนธรรม    
 2.  นายพงษไทย  บัววัด ผูอํานวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม   กรรมการ 
 3.  นายมานิช  ถาอาย ผูอํานวยการโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย   กรรมการ 
 4.  นางรสชรินทร  คําโพธิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลา   กรรมการ 
 5.  นายพิษณุ  วงศสูน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก กรรมการ 
 6.  นางกนกจิต  ตาคํา หัวหนาฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
 7.  นางอนงค  ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    ผูชวยเลขานุการ 

  
/คณะกรรมการ... 

 



- 2 – 
 

 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน 
 มีหนาที่ ดําเนินการจัดประกวดและแขงขันกิจกรรมของนักเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาเกณฑการ
ประกวดและแขงขันใหชัดเจน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ และทําการพิจารณาตัดสินผลการแขงขัน    ให
เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีแกทางราชการ พรอมทั้งสรุปรายงานผลการ
แขงขันแจงใหคณะกรรมการฝายอํานวยการทราบ โดยแยกตามประเภทกิจกรรม 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  3 
2) นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบานศาลา อบจ.เชียงใหม 
3) นางสาวศุราภรณ  ปกติ ครูผูชวย โรงเรียนบานสันตนหมื้อ สพป.เชียงใหม  3 

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

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

5. โครงงานภาษาตางประเทศ  ระดับชั้น ม.1-3    
ประกอบดวย 

1) นายสายัญ  ปนสุ ผูอํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบานหวยคอกหมู  สพป.เชียงใหม  3 
2) นายจักรกริช  พงษอมรพรหม  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเวียงฝาง    สพป.เชียงใหม  3 
 
3) นางสาวพิชญา  คําหอม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง  สพป.เชียงใหม 3 

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

1) นางทิพานิช  ไขทอง   คร ู โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม 3 
2) นางสาวภานุมาศ  ทาอินนอย คร ู โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม 3 
3) Miss Ding yu xing คร ู โรงเรียนเซิ่งซิงวิทยา  

8. การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช  ระดับชั้น ม.1-3   
ประกอบดวย 
 1) นางเบญจพร  สะอาด ผูทรงคุณวุฒิ 

2) จาสิบเอกเพชรรุง  วารินคีรีรัตน  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป      สํานักการศึกษาฯ 
3) นางสาวเนตรนภา  นิ่มหนู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักการศึกษาฯ 
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9. การวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 
 10.   โครงงานศิลปะ  ป.4-6      

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

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

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

12. โครงงานวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 
ประกอบดวย 

1) นางรัชนี  อุดทา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม 3 
2) นางอลิสตรา  ออนอัด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม 3 
3) นางอุไรวรรณ  กันทาทรัพย ครูชํานาญการ โรงเรียนบานลองออ สพป.เชียงใหม 3 

13. โครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 
ประกอบดวย 

1) นายวรกันต  ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก สพป.เชียงใหม เขต 3 
2) วาที่รอยตรีสิทธิพงษ  สิงหนอย ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 สพป.เชียงใหม 3 
3) นายพสิษฐ  ฟาสาร ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 สพป.เชียงใหม 3 

14. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 
ประกอบดวย 

1) นายณรงคศักดิ์  ขันคํา ครูชํานาญการ โรงเรียนบานปางเดื่อ สพป.เชียงใหม 3 
2) นายนัฐพงษ  วัชรกรศิริ ครูชํานาญการ โรงเรียนบานดอนชัย สพป.เชียงใหม 3 
3) นายภานุพงษ  ดวงฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) สพป.เชียงใหม 3 

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 อบจ.เชียงใหม 
3) นางสดศรี  สุตะวงค ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานศาลา อบจ.เชียงใหม 
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16. สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา(ครู) วิทยาศาสตร  ประกอบดวย 
1) นางสาวอภิรดี  หนองสิมมา ผูทรงคุณวุฒิ 
2) ดร.คมชาติ  จิตวิศรุตกุล ผูทรงคุณวุฒิ 
3) ดร.เพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ สพป.เชียงใหม 3 

17. การคัดลายมือ  ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3  ประกอบดวย 
1) นางพรกมล  เกศามูล ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.เชียงใหม 3 
2) นางสาวอรุณ  ศรีเงิน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแมอายวิทยาคม อบจ.เชียงใหม 
3) นางอุไรวรรณ  ทิพยพนะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานศาลา อบจ.เชียงใหม 

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

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

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

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

22. กิจกรรมปฐมวัย : เกมสทายซิเสียงอะไรเอย      
23. กิจกรรมปฐมวัย : เดินตัวหนอน   
24. กิจกรรมปฐมวัย : การตอตัวตอเสริมทักษะ 
25. กิจกรรมปฐมวัย : วาดภาพระบายสี   ประกอบดวย 
 1) นางอนงค  ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักการศึกษาฯ 
 2) นางผองจันทร  แกวใจ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
 3) นางธัญวรัตส  โยธา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 
 4) นางสุทธิรัศมิ์  ทําบุญ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานศาลา 
 5) นางสาวนิตยศิริ  ฐิติโชติสกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักการศึกษาฯ 
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 ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ บริสุทธิ์ยุติธรรม 
เพื่อใหบังเกิดผลดีแกทางราชการ 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 
   

 


