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ค ำสั่ง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

ที ่ 211 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์     
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕61 

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

 ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖  จะด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61 ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง)  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรแข่งขัน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร           
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕61  ดังนี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ประกอบด้วย 

กรรมกำรกลำง 

๑. นำยประสิทธิ์ พรหมพิจำรย์ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง) ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเตือนใจ  ณ  รังษี  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
3. นำยพิทักษ์ สวนใจ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนผำนัง    กรรมกำร 
4. นำงทองสุข ปิยะวงษ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงเรณู เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่   ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนแข่งขัน จัดสถำนที่แข่งขั น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ก ำหนดเวลำกำรแข่ งขัน   สรรหำกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในกลุ่ มสำระ  ตลอดจนรวบรวมและส่ งผล  
กำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร เพ่ือประมวลผลและรำยงำนผลต่อไป 

 กรรมกำรตัดสินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   

1. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ป.4-ป.6 
2. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 

1.  นำยสรำวุธ จีนใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนนำกลำง  
2.  นำยเอกชัย   สิงห์ค ำ           ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หอย 
3.  นำงสำวรัชนี  เมืองใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม 
 

มีหน้ำที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1-2 

/ 3. กำรประกวด... 
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3. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6  
4. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6  

1.  นำงปิยะฉัตร   ก๋องเงิน  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี 
2.  นำยนิรุติ เจริญพัฒนวิทย์      ครูโรงเรียนบ้ำนปำงหินฝน 

          3.   นำงศุภลักษณ์  รักษำดี            ครูโรงเรียนบ้ำนสบเตี๊ยะ 
      มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ศึกษำเกณฑ์  

กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล 
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย 
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 3-4   
             

5. กำรแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตำม  ป.1-ป.3  
1. นำยสุพรรณ์  ค ำตำ   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ซำ 
2. นำยพิทักษ์  เพ็ญธรรม    ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนช่ำงเคี่ง 
3. นำยธนวัชต์   โหนขุนทด  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 

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

6. กำรแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทำงอัตรำร่อน ป.4-ป.6  
1. นำงนงครำญ    จันทร์วัน         ครูโรงเรียนบ้ำนขุนแปะ  
2. นำยศรชัย     ปัญโญ   ครูโรงเรียนบ้ำนจันทร์ 
3. นำงสำวพรพิรุณ    วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนบ้ำนสบวำก  

     มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 6 

 
7. กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ป.4-ป.6 

1. นำงอภิญญำ   ฝั้นเฟือนหำ  ครูโรงเรียนนิยมไพรผำหมอนอินทนนท์ 
2. นำยนพรัตน์   ถำวร   ครูโรงเรียนบ้ำนโม่งหลวง 
3. นำงสุนันท์  นิลรัตน์   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง) 

     มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที ่7 

/8. กำรแข่งขัน... 
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8. กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
9. กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

1. นำยศรีวัน  ค ำพ่ำย   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำ 
2. นำยเฉลิมพันธ์ สำรอิ่น   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ 
3. นำงสิริญำ  ริยะนำ   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แม่ศึก 

      มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ศึกษำเกณฑ์ 
กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผล
กำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 8-9 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่ 18  เดือน  กรกฎำคม  พุทธศักรำช  ๒๕61                  

                                                                                                         

     

นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

             

 

 

 
 

 

 


