
                        
 
 
 

ค าสั่ง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
ที่    ๕๖๙ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๒  ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

................................................................ 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒  ได้มีนโยบายและกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรีภาพ  ดนตรีนาฏศิลป์  
ศิลปะ  เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  กล้า
แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งการใช้กิจกรรม
เป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๒  ได้ก าหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ
นิทรรศการต่าง ๆ  ภายใต้การจัดงานที่ชื่อว่า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๒  ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖”  “สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  ระหว่าง
วันที่  ๖ - ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  ครู  และผู้บริหาร  เข้าร่วมการกิจกรรมการแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคเหนือต่อไป 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และมีประสิทธิภาพ  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา   ส่งเสริมสนับสนุนในการอ านวยความสะดวก วินิจฉัย สั่งการ  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑ นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน  เขต ๒  ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายจรูญ  แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน  เขต ๒           รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางมาลัย  ไทยด ารงค์ ผอ.กลุ่มอ านวยการ กรรมการ  
๑.๔ นางอานงค์  ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ  
๑.๕ นางชมกฎ  อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ  
๑.๖ นางสาวอมรา  น้อยสกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ  
๑.๗ นางอ าภา  สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๘ นางสาวเพ็ญลักษณ์  บุตรค าเมือง รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ  
๑.๙ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ๒๐ ศูนย์เครือข่าย กรรมการ  
๑.๑๐ นายยนต์  ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นายสมคิด  ศรีธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ ๒. คณะกรรมการ 



๒ 
 
๒. คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา   มีหน้าที่  ติดต่อประสานงานกับ
คณะกรรมการด าเนินงานในระดับภาค  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศ  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  วิธีคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หลักเกณฑ์การแข่งขัน  ขั้นตอนการลงทะเบียน ก าหนดการแข่งขัน  เป็นต้น  และจัดฝึกอบรมวิธีการใช้โปรแกรม
ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์  ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานและโรงเรียนต่าง ๆ   

๒.๑ นายสมคิด  ศรีธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ประธานกรรมการ  
๒.๒ นางปิ่นมณี  เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ  
๒.๓ นายวรเชษฐ  จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ  
๒.๔ นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและเลขานุการ  

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมห้อง อาคาร  สถานที่  เต็นท์การแข่งขัน  ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการแข่งขัน และอ านวยความสะดวกตลอดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

๓.๑ นายจรูญ  แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒              ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายเกษม  อัยกร ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓  รองประธานกรรมการ  
๓.๓ นายจ าลอง  ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    รองประธานกรรมการ  
๓.๔ นายสุริยันต์  ใจน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓.๕ นายจ ารัส  ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้    กรรมการ 
๓.๖ นายประดิษฐ์ เนียมศรี ผอ.โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ    กรรมการ 
๓.๗ นายประวิทย์  วงศ์เข่ือน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คะตวน         กรรมการ 
๓.๘ นายถวิล  แดงสุกสี ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โถ   กรรมการ 
๓.๙ นายส าเนียง  อัตไพบูลย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย   กรรมการ  
๓.๑๐ นายวรเกียรติ  จันทร์ศรี รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านเครอะบอ  กรรมการ  
๓.๑๑  นายวิศิษฐ์  ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส   กรรมการ 
๓.๑๒  นายบุญ  กุนนา หัวหน้าหมวดยานยนต์           กรรมการ 
๓.๑๓  นายอาคม  หล้าค า พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ 
๓.๑๔  นายณรงค์  ค าใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓    กรรมการ 
๓.๑๕  นายทรงวิทย์  ค าภิไหล   ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓   กรรมการ 
๓.๑๖  นายประพาส  วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔   กรรมการ  
๓.๑๗  นายวิเชฐ  เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓   กรรมการ  
๓.๑๘  นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
๓.๑๙  นายด ารงศักดิ์  เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว                           กรรมการ 
๓.๒๐  นายปัญญา  ชมภูใส ลูกจ้างชั่วคราว                                กรรมการ 
๓.๒๑  นายชุติพงศ์  โพธิ์หย่า    ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
๓.๒๒  นายศิริศักดิ์  เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
๓.๒๓  นายเอกบดินทร์  ทากา ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
๓.๒๔  นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๓.๒๕  นายวรเชษฐ  จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
๓.๒๖  นายสุธีรัตน์  กาญจนมยูร ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
๓.๒๗  นายจิตติพล  เกียรติมวลมิตร ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
๓.๒๘  นายทองดี  น าสมัย ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 

/ ๓.๒๙ นายประพันธ์ 
 



๓ 
 

๓.๒๙  นายประพันธ์  ค าภิไหล ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
๓.๓๐  นางจันทร์ทิพย์  โพธิควา ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
๓.๓๑  นางอัมภาวัลย์  วงษ์ค า ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
๓.๓๒  พนักงานบริการ (ตามรายชื่อแนบท้ายค าสั่ง)        กรรมการ 
๓.๓๓  ศึกษานิเทศก์ผู้จัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระ (ตามรายชื่อในข้อ ๘)     กรรมการ  
๓.๓๔  นายสมคิด  ศรีธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓๕  นายณรงศักดิ์  ศรีเมือง     รอง ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง  มีหน้าที่  จัดหาและให้บริการ แสง สี เสียง เครื่องเสียง ไมค์ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกรรมการจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๔.๑ นายอินสอน  อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์         ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายจ ารัส  ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้                  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายประจวบ  วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน   กรรมการ 
๔.๔ นายธีรวุฒิ  พิชค า ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ    กรรมการ 
๔.๕ นายดิเรก  ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ     กรรมการ 
๔.๖ นายสวาท  หล้าค า พนักงานบริการโรงเรียนบ้านท่าสองแคว   กรรมการ  
๔.๗ นายภัทราวุฒิ  สุขนิสัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ   กรรมการ  
๔.๘ นายทองค า  สมแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    กรรมการ 
๔.๙ นายเพชร  ยาวิราช พนักงานบริการโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้   กรรมการ 
๔.๑๐  นายมนตรี  นนท์มาลย์ ช่างไม้  ๑    กรรมการ 
๔.๑๑  นายอาคม  หล้าค า พนักงานขับเครื่องจักรกล             กรรมการ 
๔.๑๒  นายณรงค์  ค าใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓    กรรมการ 
๔.๑๓  นายทรงวิทย์  ค าภิไหล   ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓   กรรมการ 
๔.๑๔  นายประพาส  วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔   กรรมการ  
๔.๑๕  นายวิเชฐ  เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓   กรรมการ  
๔.๑๖  นายชุติพงศ์  โพธิ์อย่า ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
๔.๑๗  นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๔.๑๘  นายวรเชษฐ  จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๔.๑๙  นายปัญญา  ชมภูใส ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๔.๒๐  นายด ารงศักดิ์  เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๔.๒๑  นายสุธีรัตน์  กาญจนมยูร ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
๔.๒๒  นายจิตติพล  เกียรติมวลมิตร ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๔.๒๓  นายบุญเที่ยง  แก้วเสมอ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วย กู่ป๊ะ   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๔  นายไกรรัตน์  ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคา ร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ  มีหน้าที่  บันทึกภาพ  ตัดต่อ เขียนสคริป ภาพและเสียง  ท าต้นฉบับ
บันทึกลงในแผ่นซีดี/ดีวีดี  เพ่ือเผยแพร่ให้โรงเรียนภายในพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

 

 

/ ๕.๑ นายจันทร์ 
 



๔ 
 

๕.๑ นายจันทร์   วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายสุรพล  ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายสมบัติ  ยาวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้า นห้วยผึ้งใหม่                        กรรมการ 
๕.๔ นายสายัญ  โพธิสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลิด         กรรมการ  
๕.๕ นายไกรรัชต์   ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร         กรรมการ  
๕.๖ นางสาวธัญกมล  ภูมูลท านุรัฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         กรรมการ  
๕.๗ นางสาวเบญจวรรณ  ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         กรรมการ  
๕.๘ นางสาวชัญญาภัค  ณ  น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         กรรมการ  
๕.๙ นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
๕.๑๐  นายชุติพงศ์  โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ  
๕.๑๑  นายเอกบดินทร์  ทากา ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
๕.๑๒  นายไพศาล  ที่รัก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ   มีหน้าที่  ให้การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์  จัดท าเอกสาร 
เกณฑ์การตัดสิน แบบรายงานผลของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  เกียรติบัตร  รางวัล  บันทึกข้อมูลผลการแข่งขันต่าง ๆ  
ประกอบด้วยรายชื่อตามแนบท้ายค าสั่งและดังต่อไปนี้ 

๖.๑ นายจรูญ  แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต               ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายยนต์  ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ              รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวอมรา  น้อยสกุล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
๖.๔ นางอานงค์  ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
๖.๕ นางชมกฎ  อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
๖.๖ นางอ าภา  สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
๖.๗ นางชลิยา  มณีธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวดวงสมร  อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๖.๙ นางสาวอุษณีย์  มโนวงค์ นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
๖.๑๐ นางเสาวณี  คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ        กรรมการ      
๖.๑๑ นางสาวชัญญาภัค  ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ        กรรมการ     
๖.๑๒ นางสาวเบญจวรรณ  ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        กรรมการ  
๖.๑๓ นางฐิติรัตน์  เพชรงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     กรรมการ  
๖.๑๔ นางสาวสถลัชชนันท์  โอภาสฐิติยศ นักวิชาการปฏิบัติการ     กรรมการ  
๖.๑๕ นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
๖.๑๖ นางจินดา  สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ        กรรมการ  
๖.๑๗ นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๖.๑๘ นางมยุรา  วิไล ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                          กรรมการ 
๖.๑๙ นางสาวนพเก้า  ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ               กรรมการ  
๖.๒๐ นางสาวปรียานุช  อุปถัมภ์   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                     กรรมการ  
๖.๒๑ นางสาวกนกอร  ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ  

/ ๖.๒๒ นายประชัน 
 



๕ 
 

๖.๒๒ นายประชัน  แสนใจ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการ  
๖.๒๓ นายชัชวาลย์  แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ  
๖.๒๔ นายณรงค์  ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์        กรรมการ  
๖.๒๕ นางจิตราภรณ์  เครือซุย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ  
๖.๒๖ นาวสาวพะเยาว์  อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๖.๒๗ นายสิทธิพงษ์  แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ      
๖.๒๘ นางสุดธิดา  โตสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        กรรมการ  
๖.๒๙ นางสาวอุษณีย์  บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการ  
๖.๓๐ นางสาธัญสุดา  ศรีกุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการ  
๖.๓๑ นางสาวสิริกร  ชุ่มเชย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        กรรมการ  
๖.๓๒ นางสุภาวดี  คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ        กรรมการ  
๖.๓๓ นางกรพินธุ์  ก ายา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        กรรมการ  
๖.๓๔ นายเอกภพ  สุขคลาย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                กรรมการ  
๖.๓๕ นายพีรยุทธ์  ตับทอง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ        กรรมการ  
๖.๓๖ นายมาคุ้น  หมายสุข นิติกร ปฏิบัติการ        กรรมการ 
๖.๓๗ นางสาวนฤมล  เขียวมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        กรรมการ 
๖.๓๘ นางสาวปาริชาติ  วงษ์ลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        กรรมการ  
๖.๓๙ นางสาวสาธิตา  บรรจง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        กรรมการ 
๖.๔๐ นางสาวธมลวรรณ  จรัสสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        กรรมการ 
๖.๔๑ นางสาวธนัญญา  พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                      กรรมการ 
๖.๔๒ นางสาววิริยาภรณ์  ขุมเงิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กรรมการ  
๖.๔๓ นางสาวนาตยา  บุตรทองศรี เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต     กรรมการ  
๖.๔๔ นางสาวเพชรรัตน์  ทะนัน ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๔๕ นางสาวสุธาสินี  ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๔๖ นางสาวพิมพ์พรรณ  อาจเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๔๗ นางสาวมณีวรรณ  โรจนเกียรติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๔๘ นางสาวธุลีวรรณ  ไกวัลเพ็ญสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๔๙ นางสาวอัจฉราพร  เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๐ นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๑ นางสาวสุพรรณี  สถาปิตานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๒ นายฉันท์ชนก  ฤดีนฤกุล ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๓ นางสาวศิริรัตน์  ค างาม ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๔ นางสาวชนากานต์  เนตรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๕ นางสาวพัชรินทร์  วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๖ นางสาวนิสิตา  พงษากุล ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๗ นางสาวอรุณี  ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๖.๕๘ นางสาวรัตนา  ก าแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
๖.๕๙ นางทัตพร  ค ายืน ครู ค.ศ. ๒  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    กรรมการ  
๖.๖๐ นายณฑวรรษ  นนท์ศรี ครู ค.ศ. ๑  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    กรรมการ  

/ ๖.๖๑ นางมาลัย 
 



๖ 
 

/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๖.๖๑ นางมาลัย  ไทยด ารงค์ ผอ.กลุ่มอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
๖.๖๒ นางปิ่นมณี  เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   บัญชี  และพัสดุ   มีหน้าที่จัดสรร  เบิกจ่ายงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเงินรางวัล ในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

๗.๑ นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒          ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายยนต์  ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ           รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางมาลัย  ไทยด ารงค์ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
๗.๔ นางสาวเพ็ญลักษณ์  บุตรค าเมือง    รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ  
๗.๕ นายสมเกียรติ  ยั่งยืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส       กรรมการ 
๗.๖ นายวิศิษฐ์  ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส       กรรมการ 
๗.๗ นางสาวศันสนีย์  แตะยา นักวิชาการ การเงินและบัญชีปฏิบัติการ           กรรมการ  
๗.๘ นางบุญทิพย์  ทาปิยะ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           กรรมการ    
๗.๙ นางสาวสุภาพร  ภู่บัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                        กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวศศิรา  สาลิกานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๗.๑๑ นางสาวพิมพ์พิรญาณ์  ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
๗.๑๒ นายด ารงศักดิ์  เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๗.๑๓ นางสาวกาญจนา  มันตะนา ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
๗.๑๔ นางสาวสุดารัตน์  ฟองดา ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๗.๑๕ นางสาวอรอนงค์  มูลคง ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๗.๑๖ นางสาวชื่นจิต  วิชัยดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ  
๗.๑๗ นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  
๗.๑๘ นางปิ่นมณี  เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัด กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ ากลุ่มสาระ   มีหน้าที่  ด าเนินการจัดกิจกรรม
การแข่งขัน ทักษะความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่สรรหา พิจารณา และคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  ให้ค าปรึกษา 
แก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยภายในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

๘.๑ นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน  เขต ๒      ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายยนต์  ชัยชนะ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลฯ  รองประธานกรรมการ  

 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  และนักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม  ได้แก่  
๑) นายประชัน  แสนใจ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๒) นายสิทธิพงษ์  แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่  
๑) นายไพศาล  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๒) นางจิตราภรณ์  เครือซุย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่  
๑) นายธนกฤต  ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ  
๒) นายสุรพล  ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  



๗ 
 

๙.๙ นายสุรพล  ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๙.๑๐ นางสาวปรียานุช  อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๙.๑๑ นายชัชวาลย์  แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  

     / ๙.๑๒ นางสาวนพเก้า 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  
๑) นางสาวปรียานุช  อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๒) นายชัชวาลย์  แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่  
๑) นางสาวนพเก้า  ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๒) นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้แก่ 
๑) นางมยุรา  วิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๒) นายณรงค์  ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์  ได้แก่  
๑) นายดิเรก  ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๒) นางสาวกนกอร  ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๓) นางจิตราภรณ์  เครือซุย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้แก่  
๑) นายจันทร์  วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ  
๒) นายสมคิด  ศรีธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๓) นายสุรพล  ศรีศิลป์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๔) นายไพศาล  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  
๑) นายยนต์  ชัยชนะ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลฯ    กรรมการ 
๒) นางสาวกนกอร  ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๓) นางสาวพะเยาว์  อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ 

๘.๓ นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
๘.๔ นายวรเชษฐ  จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
๘.๕ นางสาวรัตนา  ก าแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
๘.๖ นางสาวธนัญญา  พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการ  
๘.๗ นางปิ่นมณี  เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการและเลขานุการ   

๙. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน  มีหน้าที่  จัดท าแบบสอบถาม  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  
ประเมินผล  สรุปผลการแข่งขัน  และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประกอบด้วย 

๙.๑ นายยนต์  ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ     ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายธนกฤต  ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายจันทร์  วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ  
๙.๔ นายดิเรก  ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๙.๕ นายประชัน  แสนใจ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๙.๖ นายสิทธิพงษ์  แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๙.๗ นายไพศาล  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๙.๘ นางจิตราภรณ์  เครือซุย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
 
 



๘ 
 

๙.๑๒ นางสาวนพเก้า  ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๙.๑๓ นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๙.๑๔ นางมยุรา  วิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ  
๙.๑๕ นายณรงค์  ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
๙.๑๖ นางสาวกนกอร  ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ  
๙.๑๗ นายสมคิด  ศรีธร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๙.๑๘ นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๙.๑๙ นายวรเชษฐ  จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.๒๐ นางสาวรัตนา  ก าแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.๒๑ นางสาวธนัญญา  พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๙.๒๒ นางปิ่นมณี  เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  ด้วยความ
รับผิดชอบ  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
                            

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                 สัง่ ณ วันท่ี         กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 
 


