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ค ำสั่ง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

ที ่ 212 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  
ศำสนำและวัฒนธรรม  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 ำเนินงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

กรรมกำรกลำง 

๑. นำยปรีชำ วีระรำช   ผอ.โรงเรียนบ้ำนสบเตี๊ยะ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวณีรัตน์  แย้มพรำม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจรรยำ มีสิมมำ   ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
4. นำงสำวค ำหล้ำ ปันทะรัตน์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนแข่งขัน จัดสถำนที่แข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและ

วัฒนธรรม  ก ำหนดเวลำกำรแข่งขัน  สรรหำกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในกลุ่มสำระ ตลอดจนรวบรวมและส่งผลกำร
แข่งขันให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  เพื่อประมวลผลและรำยงำนผลต่อไป 

กรรมกำรตัดสินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   

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

1. นำงสำวศศิกำนต์  สมถวิลชัยชำญ ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หงำนหลวง 
2. นำงยุพิน พรหมจันทร์ใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำหลุก 
3. นำยกฤติ  กิตติธำรยำงกูร  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แดดน้อย 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1-3 

4. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ป.1-ป.3 
5. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ป.4-ป.6 
6. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.1-ม.3 

/1. นำง... 
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 1. นำงระเบียบ แสนสีอ่อง  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่สอย 
 2. นำงสำวอุสรำ  จนิะสุข   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ปอน 
 3. นำงวลัยภรณ์  ธรรมพันธ์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (บ้ำนหนองอำบช้ำง) 
มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม  ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 4-6 

7. กำรประกวดมำรยำทไทย ป.1-ป.3  
1. นำงวันเพ็ญ จำระณะ  ครูโรงเรียนวัดพระบำท 
2. นำงนัดดำ   สมบูรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนผำละปิ 
3. นำงสุภำณีย์   กูลเรือน   ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนช่ำงเคิ่ง 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 7 

8. กำรประกวดมำรยำทไทย ป.4-ป.6  
1. นำงนิภำ  สุปินโน   ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองกลำง 
2. นำยสุรศักดิ์ ดอกตุ้ย   ครูโรงเรียนบ้ำนสบเตี๊ยะ 
3. นำงสำวศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์  รักษำกำรโรงเรียนบ้ำนปำงเกี๊ยะ 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 8 

9. กำรประกวดมำรยำทไทย ม.1-ม.3  
1. นำงนิรมล   ดีแป้น   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำดิบ 
2. นำงสุวรรณี เด่นอักษรกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนแจ่มหลวง 
3. นำงอุษำ   เป็งใจยะ   ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำหลุก 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 9 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  18  เดือน  กรกฎำคม  พุทธศักรำช  ๒๕61                  

                                                         

     

นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

 

 


