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 ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงราย เขต  4 
ที ่  553    / 2559   

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ครั้งที่ 66   ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  (เพ่ิมเติม) 

.................................................................................................   
   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะด าเนินงานการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 14 – 15  พฤศจิกายน 
2559  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ
ความสามารถ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับภาค และระดับชาติ  รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานทางวิชาการของ สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตร 37 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสินการแข่งทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1.คณะกรรมการที่ปรึกษาและอ านวยการ  
1) นายทศพร  เมฆอากาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

ประธาน
กรรมการ 

2) นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

3) นายสมดุลย์   เจริญสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

4) นายสมพงษ์   บุตรวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

5) นายวัลลภ   ไม้จ าปา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

6) นายสมนึก   ดาดี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  

กรรมการ 

7) นางสาวรุ่งฤดี  ทรัพย์นิธิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

8) นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ 

9) นายกฤษฎ์  การะเกตุ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 

10) นางพระจิตต์  พลนะรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 

/11) นางจรรยา... 
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11) นางจรรยาลักษณ์  เชื้อหมอ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

12) นางพรนาถ  เดชโภชน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

13) นายพีระพงษ์  ชมภูพิทักษ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

14) ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาประจ าต าบล ทุกคน กรรมการ 

15) ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนสังกัดเอกชน ทุกคน กรรมการ 

16) นางเสถียร  สุวรรณจักษ์ 

 

 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

กรรมการ 

17) นายสืบศักดิ์  พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18) นายเกษียร  มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
19) นายสะอาด  ค าตัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20) นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
21) นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
22) นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
23) นางดวงคิด  จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
24) นางวรุณี  แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
25) นางไพรฑูลย์  สายโท ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
26) นายบุญธรรม จองมงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
27) นายบุญชม  ยะแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
28) นางจินดาภา  ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
29) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
20) นางอิชยาพัฒน์  ทะลง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
21) นายพงศธร  ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานกุาร 

22) นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ก าหนดแนวทาง การด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผน สนับสนุนส่งเสริม ควบคุมและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการของคณะกรรมการการตัดสินในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

/2. คณะกรรมการตดัสิน... 
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2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   2.1.1 เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6 
   1) นางสุกัญญา ทวีสุข  ครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 

   2.1.2  เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางกาญจนา  ปราศรัย  ครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน  กรรมการ 

2.1.3  ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางสมัย   กองชา    ครูโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม   กรรมการ 

 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.2.1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นม.1-3 
   1) นางสาวพรทิพย์  จินะไชย ครูโรงเรียนนุบาลตาดควัน   กรรมการ 
 
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.3.1 การสร้างภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ป 4 – 6 
   1) นางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น  กรรมการ 
  2.3.2 การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 – 3 
   1) นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาน   กรรมการ 
  2.3.3 การแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้น ป. 1 – 3 
   1) นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา   กรรมการ 
   2.3.4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางสาวพัชรียา   ลังกาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านสบเปา  กรรมการ 

2.3.5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางสาวณัฐชา  พันละกา ครูโรงเรียนบ้านป่าม่วง   กรรมการ 

2.3.5 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ระดับชั้น ป.1-6 

1) นางดวงงา   อินเทพ     ครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง   กรรมการ 

2.4 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.4.1  กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3  และ กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth 
Counselor) ระดับชั้น ม.1 – 3  
   1) นายจักรพงษ์  เกทารัง  ครูโรงเรียนบ้านป่าม่วง   กรรมการ 
   2) นายรัฐวิชญ์  สารเทพ  ครูโรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
 

 

 

/ 2.5 กลุ่ม... 
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2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)   

   2.5.1 การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)   
ระดับชั้น ม.1-3  

    1)  นางกรองกาญจน์  เปรมประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสันป่าบง  กรรมการ 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   2.6.1 เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-6 

    1)  นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านหลวง  กรรมการ 

   2.6.2 โครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.4-6 

    1)  นายกิตติคุณ  บุดดี    ครโูรงเรียนบ้านม่วงยาย   กรรมการ 

   2.6.3 การแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 

          1) นายพิรุณ   โท่นขัด    ครโูรงเรียนริมโขงวิทยา   กรรมการ 

2.7 กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
  2.7.1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 -3 (ทุกประเภทความพิการ) 
   1) นายฐิตินันท์  สนิทดี  ครูโรงเรียนบ้านหลวง   กรรมการ 
  2.7.2 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป. 1 – ป.6 (ทุกประเภทความพิการ) และ            
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม. 1 – 3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) 
   1) นายสะอาด  สุวรรณทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน ประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  เพ่ือให้ ด าเนินการ   
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่   8   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 

 
 
 

 
(นายทศพร  เมฆอากาศ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 


