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ค ำสั่ง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

ที ่210/ ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕61 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖  จะด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61 ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนศรีจอมทอง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแข่งขัน        
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร   ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปี  ๒๕61  ดังนี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุม่สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 

กรรมกำรกลำง 

๑.นำยนพรัตน์ บุญเกิด   ประธำนเครือข่ำยสำมัคคี  รองประธำนกรรมกำร 
2.นำงวลัยลักษณ์  แก้วมณี  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.นำงดวงพร  ปิ่นทอง   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที่  ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร จัดสถำนที่แข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  ก ำหนดเวลำกำรแข่งขัน  สรรหำกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในกลุ่มสำระ  ตลอดจนรวบรวมและส่งผลกำร
แข่งขันให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  เพื่อประกำศผลต่อไป 

 กรรมกำรตัดสินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ป.1-ป.3 
1. นำงสุพิชชำ  ปันศิริ   ครูโรงเรียนอินทนนท์วิทยำ 
2. นำงวิยะดำ  สุขสำมัคคี   ครูโรงเรียนบ้ำนอมเม็ง 
3. นำงพัชรี  จันโม    ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองอำง 

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำร ะคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1 

2. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ป.4-ป.6 
1. นำงสำวสุจิตรำ  ผำสุข   ครูโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่ 
2.  นำยเดช  กุณำธรรม  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
3.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง นภำพร  ทองค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนแม่นำจร 
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มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำร ะคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 2 

3. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 
1. นำยกัมปนำท   อุดมธนวำนิช  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แดดน้อย 
2. นำงวิไลย์   จติสุข   ครูโรงเรียนบ้ำนกองแขก 
3. นำงสำวรวีวรรณ  แปงน้อย  ครูโรงเรียนบ้ำนบนนำ 

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำร ะคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 3 

4. กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 
5. กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1. นำงบุศยรินทร์  พิพัฒนคงถำวร  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หงำนหลวง 
2.นำงสำวรุ่งอรุณ  ทวีรัตน์ภูผำ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่เอำะ 
3. นำงสำวจริยำ  ยะค ำป้อ  ครูโรงเรียนบ้ำนแจ่มหลวง 

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำร ะคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 4-5 

6. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 
7. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 
8. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 

1. นำยดนุพล  ตลำด   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 
2. นำงดวงเดือน  พันธมิตร  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยส้มป่อย 
3. นำงผ่องพรรณ   พุทธวงศ์  ครูโรงเรียนสบเตี๊ยะ 
4. นำงสำววัฒนำ  บุญเกิด  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ศึก 
5. นำงสำวสุทธิพร  ทำสีค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนจันทร์ 
6. นำยปรีชำ  พันธุ์แก้ว   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ตะละเหนือ 

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 6-8 
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9.กำรต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 
10.กำรต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. นำงสุมำลี  วรรณวิจิตร   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 
2. นำงสำวณัฏฐริทร์  บุญเรือนยำ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ 
3. ว่ำที่ ร.ต.หญิง เอื้อมพร  บุญเกิด ครูโรงเรียนออป.13 

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำร ะคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที ่9-10 

11.กำรแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 
12.กำรแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 

1. นำงสำวอัมพร  อินตำลำ  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
2. นำงนฤมล   ตนภู   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำ 
3. นำยพลวัตร์  อุเต็น   ครูโรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง  

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำร ะคณิตศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที ่11-12 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  18   เดือน  กรกฎำคม  พุทธศักรำช  ๒๕61                  

                                                                                                                     

     

นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

 

 

 

 


