
 
 
 

                                                

 
ค ำสั่ง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

ที ่213 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ             
(ทัศนศิลป์,ดนตรี)  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 ำเนินงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี)  ประกอบด้วย 

กรรมกำรกลำง 

๑. นำยสำมำรถ  อินตำมูล  ประธำนเครือข่ำยเบญจมิตร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพงศ์อมร ทำวี   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุพจน์ ค ำแปง   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่สอย   กรรมกำร 
4. นำงหนึ่งฤทัย ชัยดำรำ   ศึกษำนิเทศก์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำงสุพิชญำ แสนวิชัย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่  ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนแข่งขัน จัดสถำนที่แข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,
นำฏศิลป์)  ก ำหนดเวลำกำรแข่งขัน  สรรหำกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในกลุ่มสำระฯ ตลอดจนรวบรวมผลกำรแข่งขันและ
ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  เพ่ือประมวลผลและรำยงำนผลต่อไป 

  ทั้งนี้  ให้จัดสถำนที่จัดนิทรรศกำร จัดเวที ตกแต่งเวทีในวันเปิดงำน  ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 กรรมกำรตัดสินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี)   

ทัศนศิลป์  
1. กำรแข่งขันรวมศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.1-ป.3  
2. กำรแข่งขันรวมศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.4-ป.6 
3. กำรแข่งขันรวมศิลป์สร้ำงสรรค์ ม.1-ม.3  
4. กำรแข่งขันเขียนภำพประเพณีไทย ม.1-ม.3  
5. กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

1. นำงสำวสุภิญญำ ตำใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ศึก 
2. ว่ำที่ร้อยตรีอนุสรณ์ เสำร์ค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แดดน้อย 
3. นำยจิรำยุวัฒน์ คัทจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนพร้ำวหนุ่ม 
 

/มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,
นำฏศิลป์) ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1-5 

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

1. นำยอำทิตย์  ญำณพันธุ์  ครูโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 
2. นำยวิวัฒน์ สังขรักษ์   ครูโรงเรียนบ้ำนสบแปะ 
3. นำยสุรชัย    น้อยวงศ ์  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนแม่รวม 
4. นำงสำยสมร ไชยลำม   ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนพร้ำวหนุ่ม 
5. นำงสำวเบญจวรรณ  ต๊ะค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,
นำฏศิลป์) ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 6-8 

9. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ป.1-ป.3 
10. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ป.4-ป.6 
11. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ม.1-ม.3 
12. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ม.1-ม.3 

1. นำยรุ่ง   รำชแสนศรี   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 
2. นำงสมบูรณ์ ยำนะโส   ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำหลุก 
3. ว่ำที่ร้อยตรีก ำธร   กัลยำณี  ครูโรงเรียนขุนยะ 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี) 
ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำร
แข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้
ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 9-12 

13. กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.1-ป.3 
14. กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.4-ป.6 

1. นำยอุดมศักดิ์  ขัตลิวงศ ์  ครูโรงเรียนบ้ำนวังน้ ำหยำด 
2. นำงสำววิลำสินี  อินตำรัตน์  ครูโรงเรียนโม่งหลวง 
3. นำงสำวพัชรินทร์  กำนนภูม  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ม ุ

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี,
นำฎศิลป์) ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน  
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 13-14 
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ดนตรี  
1. กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6  
2. กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3  
3. กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6  
4. กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 
5. กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 
6. กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 
7. กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6  
8. กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 

1. นำยมำนพ  จันทร์หอม  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง 
2. นำยอำนุภำพ   กันทะสอน  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หอย 
3. นำงสำวปิยะนุช  กันภัย  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง 
มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์

,ดนตรี) ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
ด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ 
โดยให้ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 1-8 

9. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ป.1-ป.6 
10. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
11. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.1-ม.3  
12. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

1. นำยพันธพล  สิทธิ์คงชนะ  ครูโรงเรียนบ้ำนสำมัคคีสันม่วง 
2. นำยรณชัย ทำอวน   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่นำจร 
3. นำยสุภษร เยำวโสภำ  ครูโรงเรียนบ้ำนอินทนนท์วิทยำ 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี) 
ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำร
แข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้
ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 9-12 

13. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ป.1-ป.6  
14. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
15. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ม.1-ม.3 
16. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
17. เรียนร่วมศิลปะ - กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ป.1-ป.6 
18. เรียนร่วมศิลปะ - กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1. นำงนิภำพร  ศรีวิชัย   ครูโรงเรียนบ้ำนสบเตี๊ยะ 
2. นำงอรทัย   พิชัย   ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
3. นำงสำวชุติมำ  เรือนค ำฟู  ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำตกแม่กลำง 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี) 
ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำร
แข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้
ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 13-18 
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19. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ป.1-ป.6  
20. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
21. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.1-ม.3  
22. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

1. นำยสมพงษ์   แก้วดอกรัก  ครูโรงเรียนบ้ำนบนนำ 
2. นำงสำวสุทธิดำ  อินเขียวสำย  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หงำนหลวง 
3. นำงสำวอมรพรรณ  บุญตัน  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแก 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี) 
ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำร
แข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้
ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 19-22 

23. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย ป.1-ป.6 
24. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 
25. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  

1. นำงวำริษำ อภิชำชัยวิรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 
2. นำงจินตนำ  นำคพัฒน์   ครูโรงเรียนบ้ำนปำงเกี๊ยะ 
3. นำยวิมล แก้วค ำ   ครูโรงเรียนบ้ำนกองแขก 

มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์,ดนตรี) 
ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำร
แข่งขัน ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้
ด ำเนินกำรแข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมที่ 23-25 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  18   เดือน  กรกฎำคม  พุทธศักรำช  ๒๕61                  

                                                                                                             

     

นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
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