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แก้ไข 20.7.61 
 
 
              

ค ำสั่ง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

ที ่215 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
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 ำเนินงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 

 กรรมกำรกลำง 

๑. นำยวินัย ใจยำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยส้มป่อย ประธำนกรรมกำร 
2. นำงธนพร  มำใหม่   ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
3. นำงสำวนลพรรณ  แก้วก๋องมำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กรรมกำร 

 มีหน้ำที่  ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร จัดสถำนที่แข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  ก ำหนดเวลำกำรแข่งขัน  สรรหำกรรมกำรตัดสินกิจกรรมในกลุ่มสำระ  ตลอดจนรวบรวมและ
ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  เพื่อประกำศผลต่อไป 

 กรรมกำรตัดสิน 

1. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1 – ป.3 
1. นำงสำวสำวิตรี  สุขสมพนำรักษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนปำงหินฝน 
2. นำงสำวณทิพรดำ  ยืนยำว  ครูโรงเรียนบ้ำนกองแขก 
3. นำงสำวนภำพร  สุขทำ  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยปู 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ
เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

2. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 – ป.6 
 1.  นำงอ ำไพ  ไพศำล   ครูโรงเรียนบ้ำนขุนยะ   
 2.  นำงสมพิศ  ค ำแปง   ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
 3.  นำงวิจิตรำ  เมืองสุข   ครูโรงเรียนบ้ำนปำงหินฝน 

 /มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

3.  กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromrtu Speech) ม.1 – ม.3 
 1.  นำงสำวอมรพรรณ  บุญตัน  ครูโรงเรียนบ้ำนบ้ำนทุ่งแก 
 2.  นำงนันทริน  เขื่อนแก้ว  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๙ (บ้ำนหนองอำบช้ำง) 
 3.  นำงณปภัช  ยอดเมือง   ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

4.  กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story  Telling) ป.4 – ป.6 
 1.  นำงสำวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนกองแขก 
 2.  นำงสำวณธิดำ  กำวิเนตร  ครูโรงเรียนบ้ำนจันทร์ 
 3.  นำยสนั่น เทใหม ่   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ซำ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

5.  กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.1 – ม.3 
 1.  นำงสำวสุกัญญำ นุวอ  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำ 
 2.  นำงสำวนันทวดี  จบสูงเนิน  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยส้มป่อย 
 3.  นำยสุกิจ ใจเรือน   ครูโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่  
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

6.  กำรแข่งขัน Multi Skills Competition  ป.4 - ป.6 
 1. นำยชัยยุทธ ค ำธิยศ   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ศึก 
 2. นำยวัฒนำ รำชโยธำ  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี 
 3. นำงสำวณัฏฐ์วรัตถ์ ตันทะรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 



3 
 

/7. กำรแข่งขัน... 

7.   กำรแข่งขัน Multi Skills Competition  ม.1 - ม.3 
 1.  นำงละมัย  ธรรมจินดำ  ครูโรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
 2.  นำงดำรุณี เจียงสงวน  ครูโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
 3. นำงสำวพัชรวดี  เขตเนำวอ์นุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโรงวัว 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

8.  กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1 – ป.6 
 1.  นำยไกรศักดิ์  แสงทองไชย์  ครูโรงเรียนบ้ำนโม่งหลวง 
 2.  นำยสันติ  สุขจิต   ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 
 3.  นำยสัตยำ  โฉมพรรณ   ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแก สำขำแม่แอบ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

9.  กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 – ม.3 
 1.  นำงธัญญำรัตน์  ป้องญำติ  ครูโรงเรียนบ้ำนสบเตี๊ยะ 
 2.  นำงประภำรัตน์  ชื่นชูไพร  ครูโรงเรียนสำมัคคีสันม่วง 
 3. นำงสำวพรพิมล   ใจบำล  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่เอำะ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ศึกษำ

เกณฑ์กำรแข่งขัน จัดท ำเครื่องมือ สื่อ แบบบันทึกกำรให้คะแนน รับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ด ำเนินกำรแข่งขัน 
ตัดสินผลกำรแข่งขัน สรุปผลกำรแข่งขัน ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำกลุ่มสำระ โดยให้ด ำเนินกำร
แข่งขันด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  18 เดือน  กรกฎำคม พุทธศักรำช  ๒๕61                  

                                                                                                                   

     

นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  ๖ 

   

 
 


