
 

ปฏิทินการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และตัดสิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ป ี2561 

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๑ ส.ค. ๖๑ 
 

แม่นาจร 
 

บ้านแม่นาจร 
 

การแข่งขันการท้าน ้าพริกผักสดเครื่องเคียง 
ระดับชั น ม.1-ม.3 การงาน 

 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 
ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
 

การแข่งขันท้าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ระดับชั น ม.1 – ม.3 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั น ม.1-ม.3 

ศิลปะ (สละสิทธิ์) 

๑ ส.ค. ๖๑ 
 

แม่นาจร 
 

บ้านนาฮ่อง 
 

การแข่งขันการนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั น ป.1 – ป.6 

ภาษาไทย (สละสิทธิ์) 

ศน.เกษแก้ว ปวนแดง 
ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

การแข่งขันการนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ระดับชั น ป.1 – ป.6 

ภาษาไทย (สละสิทธิ์) 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั น ป.1-ป.6 

ศิลปะ 

      



 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๒ ส.ค. ๖๑ แม่นาจร บ้านสบวาก 
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
ระดับชั น ป.1-ป.6 

สังคมศึกษา 

ศน.เกษแก้ว ปวนแดง 
ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 

๓ ส.ค. ๖๑ 
 

แม่นาจร 
 

บ้านแม่ซา 
 

การประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั น ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับชั น ป.1-ป.6 

ศิลปะ 

๖ ส.ค. ๖๑ 
 

ท่าผา –  
เทพนม 
 

บ้านโม่งหลวง 
 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ผอ.ชูโชค แนบสนิทธรรม 
นายสุเทพ อินทร 
นายอนุสรณ์ สารขาว 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั น ม.1-ม.3 ศิลปะ 
ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

๖ ส.ค. ๖๑ 
ท่าผา –  
เทพนม 

บ้านกองแขก 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค้าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั น ป.4-ป.6 

คณิตศาสตร์ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 

๖ ส.ค. ๖๑ 
 

ท่าผา –  
เทพนม 
 

ออป.13 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ไทย   
ระดับชั น ป.1 – ป.3 

ภาษาไทย ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.ธนพร มาใหม่ 

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ไทย   
ระดับชั น ป.4 - ป.6 

ภาษาไทย 

      

      



 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๗ ส.ค. ๖๑ 
 

ท่าผา –  
เทพนม 
 

ชุมชนต้าบลท่าผา 
 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั น ป.4-ป.6 

วิทยาศาสตร์ 
ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
 การประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั น ป.1-ป.3 สังคมศึกษา 

๗ ส.ค. ๖๑ 
ท่าผา –  
เทพนม 

บ้านผานัง 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั น ป.1-ป.6 

วิทยาศาสตร์ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

๗ ส.ค. ๖๑ 
ท่าผา –  
เทพนม 

บ้านสามสบ การประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั นป.1-ม.3 สังคมศึกษา 

ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.ธนพร มาใหม่ 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 

๘ ส.ค. ๖๑ 
 

สามัคคี 
 

ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 
 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
ระดับชั น ป.1-ป.6 

สังคมศึกษา ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.ธนพร มาใหม่ 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั น ป.1 – ป.6 

การงาน 

๘ ส.ค. ๖๑ 
 

สามัคคี 
 

บ้านเนินวิทยา 
 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
ระดับชั น ป.1-ป.6 

สังคมศึกษา ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ระดับชั น ป.1 - ป.6 

คอมพิวเตอร์ 

      



 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๘ ส.ค. ๖๑ สามัคคี บ้านแม่ศึก 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั น ม.1-ม.3 

วิทยาศาสตร์ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
 

๘ ส.ค. ๖๑ สามัคคี บ้านทุ่งยาว 
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   
ระดับชั น ป.1-ป.6 

สังคมศึกษา 
ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.ธนพร มาใหม่ 

๙ ส.ค. ๖๑ สามัคคี อินทนนท์วิทยา 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางกาย   ระดับชั น ม.1-ม.3 

ศิลปะ 

ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.ธนพร มาใหม่ 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

การประกวดวงตรีสตริง ม.1 - ม.3 ศิลปะ 
นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟู 
นายสามารถ อินตามูล 
นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา 

      

      

      

      

      

      



 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๙ ส.ค. ๖๑ 
 

สามัคคี 
 

ราชประชานุเคราะห์ 31 
 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั น ป.4-ป.6 

วิทยาศาสตร์ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั น ป.1-ป.6 

วิทยาศาสตร์ 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค้าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั น ป.4-ป.6 

คณิตศาสตร์ 
 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั น ป.1 – ป.6 

การงาน ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.ธนพร มาใหม่ 
 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1 - ป.6 

คอมพิวเตอร์ 
(สละสิทธิ์) 

การประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั น ป.4-ป.6 สังคมศึกษา 

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั น ป.1-ป.6 

ศิลปะ 
**แข่งขันที่  
รร.อินทนนทวิทยา** 

นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟู 
นายสามารถ อินตามูล 
นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา 

๑๐ ส.ค. ๖๑ เบญจมิตร บ้านปางอุ๋ง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.ธนพร มาใหม่ 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 

      

 
 

     



 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๑๔ ส.ค. ๖๑ 
 

โมคคัลลาน 
 

ไทยรัฐวิทยา  79  (บ้าน
หนองอาบช้าง) 
 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั น ม.1-ม.3 

วิทยาศาสตร์ ศน.เกษแก้ว ปวนแดง 
ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.พรรณี กันใหม่ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ไทย   

ระดับชั น ม.1 – ม.3 
ภาษาไทย 

๑๔ ส.ค. ๖๑ ท่าข้าม บ้านแปะ การร้าวงมาตรฐาน    ระดับชั น ป.1-ป.6 ศิลปะ 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 
ศน.ธนพร มาใหม่ ๑๔ ส.ค. ๖๑ ท่าข้าม บ้านห้วยทราย 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับชั น ม.1-ม.3 

คณิตศาสตร์ 

๑๔ ส.ค. ๖๑ อินทนนท์ บ้านเมืองกลาง 
การแข่งขันการนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั น ป.1 – ป.6 

ภาษาไทย ศน.เกษแก้ว ปวนแดง 
ศน.พรรณี กันใหม่ 
ศน.เตือนใจ ชัยดารา 

๑๔ ส.ค. ๖๑ อินทนนท์ บ้านน ้าตกแม่กลาง 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ไทย   
ระดับชั น ป.4 - ป.6 

ภาษาไทย 

๑๕ ส.ค. ๖๑ 
 

อินทนนท์ 
 

บ้านขุนกลาง 
 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั น ป.1-ป.3 สังคมศึกษา ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั น ป.4-ป.6 สังคมศึกษา 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั น ม.1-ม.3 สังคมศึกษา 

๑๖ ส.ค. ๖๑ 
กัลยาณิ
วัฒนา 

บ้านแจ่มหลวง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 

คอมพิวเตอร์ 
(สละสิทธิ์) 

ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 

๑๖ ส.ค. ๖๑ 
กัลยาณิ
วัฒนา 

บ้านขุนแม่รวม การประกวดภาพยนตร์สั น  ระดับชั น ป.1-ป.6 สังคมศึกษา 
ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 



 

ว/ด/ป เครือข่าย โรงเรียน รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ 

๑๖ ส.ค. ๖๑ 
 
 

กัลยาณิ
วัฒนา 
 

สหมิตรวิทยา 
  

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั น ป.1-ป.6 

วิทยาศาสตร์ 

ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

วิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั น ม.1 - ม.3 

วิทยาศาสตร์ 

๑๗ ส.ค. ๖๑ 
 

พัฒนศึกษา 
 

บ้านแม่แดดน้อย 
 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค้าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั น ป.4-ป.6 

คณิตศาสตร์ ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.กิตติศักดิ์ สมคิด 
 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค้าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั น ม.1-ม.3 

คณิตศาสตร์ 

๑๗ ส.ค. ๖๑ 
 

พัฒนศึกษา 
 

บ้านแม่แดดน้อย  
สาขาดงสามหมื่น 
 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั น ป.1-ป.6 ศิลปะ 
ศน.จรรยา มีสิมมา 
ศน.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น 
ศน.ธนพร มาใหม่ 

๒๗ ส.ค. ๖๑ แม่นาจร บ้านแม่เอาะ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั น ม.1-ม.3 

วิทยาศาสตร์ 
ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 
ศน.พรรณี กันใหม่ 

๒๘ ส.ค. ๖๑ 
ประจิม
พัฒนา 

บ้านแม่หงานหลวง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั น ม.1-ม.3 

วิทยาศาสตร์ 
ศน.เกษแก้ว ปวนแดง 
ศน.เตือนใจ ณ รังษี 
ศน.วลัยลักษณ์ แก้วมณี 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 


