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 ๕. นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

 6. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กรรมการ 
 7. นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
 8. นายสงบ จินะแปง ประธานคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 

จ ากัด 
กรรมการ 

 9. นายสง่า ไชยภักษา ประธานสหพันธ์ชมรมข้าราชการบ านาญครู จังหวัดน่าน กรรมการ 
10. นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ นายกสมาคมครูน่าน กรรมการ 
11. นายสมเร็จ อุดแดง ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
12. นายสมัย ธนะศรี ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
13. นายเสรี พิมพ์มาศ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
14. นายพนัส  
                บุญวัฒนสุนทร 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15. นางสาวอรอนงค์  
                 อุทารเวสารัช 

รองผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจน  
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลและอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ 
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย 

๑.๑ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

       ประธาน
กรรมการ 

๑.๒ นางนัฑวิภรณ์  
                  จันต๊ะพรมมา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

  รองประธาน
กรรมการ 

๑.๓ นางนภาพร แสงนิล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

๑.๔ นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
๑.5 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

๑.6 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.7 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑.8 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
๑.9 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
๑.๑๐ นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
๑.๑๑ นางสุภางค ์สารเถื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕6 กรรมการ 
๑.๑๒ นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
   /๑.๑๓ นางสด... 
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๑.๑๓ นางสดศรี สุทธการ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๑๔ นางปาริฉัตร ธนะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๑๕ นายยศวรรธน์  
               วิญญารัตน ์

ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑.๑๖      นางสาวไพรพรรณ  
            สารวุฒิพันธ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑.๑๗ นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๑๘ นางชลฤดี สวนนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๑๙ นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๒๐ นางสาวพิมพ์สมัย  
                    กุณพันธ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๒๑ นางสมรี เกิดกล่ า ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๒๒ นางพนิตพร ไทนอ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๒๓ นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๒๔ นางสาวณัฐพร ท้าวค าพุ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑.๒๕ นายสุวิทย์ ผูกจิต ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

๑.๒๖ นายยศวรรธน์  
                วิญญารัตน์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑.๒๗ นางสาวราตรี อินทิวงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑.๒๘ นางพิมพ์ณัฐชยา  
           กวาวสิบสอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๒๙ นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

   /๑.๓๐ นาง... 
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๑.๓๐ นางจันทนา อินท า ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๓๑ นางกัญญาภัทร  
                 จันเครื่อง 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๓๒ นางราตรี มูลค า ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๓๓ นางสุกัญญา บางพาน ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

1.34 นางสาวนฐา รันตนกูล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

1.35 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

   กรรมการและ
เลขานุการ 

1.36 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

 กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.sคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนsระดับชำติsครั้งที่s๗0  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ภำคเหนือ จังหวัดน่ำน มีหน้าที่  ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผน 
การด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ประกอบด้วย 

๒.๑ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางนัฑวภิรณ์ 
               จันต๊ะพรมมา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

๒.๓ นางนภาพร แสงนิล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

๒.๔ นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
๒.๕ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
๒.๖ นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

๒.๗ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.8 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

2.9 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
2.10 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
2.11 นางสุภางค ์สารเถื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕6 กรรมการ 
   /2.12 นางมา... 
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2.12 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
2.13 นางสดศรี สุทธการ 

 
ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.14 นางปาริฉัตร ธนะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.15 นายยศวรรธน์  
               วิญญารัตน ์

ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

2.16 นางสาวไพรพรรณ 
                    สารวุฒิพันธ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

2.17 นายวันชัย ภูผาคุณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.18 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.19 นางล าเนาว์ ชัยค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.20 นายวัชรพงค์ โนทะนะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.21 นางนรากร เพ็งผ่อง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.22 นายสุวิทย์ ผูกจิต   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.23 นางสาวกฤติยา ขัติยะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.24 นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.25 นางดวงตา ล าลึก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.26 นางเรณู หมื่นพรมแสน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.27 นายจักรวรรดิ์  
              ญาณกรสกลุ  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.28 นายปิยะ จะเฮิง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.29 นายธรรมรตัน์ พรหมพงค ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.30 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /2.31 นายพ.ิ.. 
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2.31 นายพิจักนภัสถ ์                  
               สุริยะพรหม 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.32 นางพัชรี ทานะ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.33 นางสาวพรพรรณ  
                 ณ ล าพูน   

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.34 นางสาวกัญญ์ชิสา  
        พงศ์พัฒนโภคิณ   

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.35 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.36 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.37 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.38 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.39 นายจ าลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.40 นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.41 นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.42 นางสาวรัศมี มงคล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.43 นางสาวปณิสรา วงสุยะ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.44 นางสาวกานต์พิชชา  
                 ใหม่กุละ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.45 นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.46 นางสาวสุพรรณิการ์  
               สุทธหลวง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.47 นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.48 นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

2.49 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /2.50 นายไชย... 
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2.50 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล  
การจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร มีหน้าที่ จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย จัดตั้งศูนย์อ านวยการฯ ศูนย์ประสานงานฯ จัดประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าบัตรจอดรถ VIP อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ด าเนินงานธุรการของศูนย์ปฏิบัติการฯ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการทุกฝ่าย พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓.๓ นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

3.4 นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

3.5 นายกิตติพงศ์ โปร่งเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

กรรมการ 

3.6 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

กรรมการ 

๓.7 
 

นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

กรรมการ 

๓.8 
 

นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.9 
 

นางชลฤดี สวนนันท์ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.10 นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.11 นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.12 
 

นางสมรี เกิดกล่ า 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.๑3 
 

นางพนิตพร ไทนอ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.๑4 
 

นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ 
 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓.๑5 
 

นางสาวณัฐพร ท้าวค าพุ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /๓.๑๖ นายสุว.ิ.. 
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๓.๑6 นายสุวิทย์ ผูกจิต ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 
 

3.17 นางสดศรี สุทธการ 
 

ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

3.18 นางพิมพ์ณัชยา   
            กวาวสิบสอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

3.19 นายยศวรรธน์ 
              วิญญารัตน์ 
 

ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

3.20 นางสาวไพรพรรณ  
            สารวุฒิพันธ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

2.21 นางเรณู หมื่นพรมแสน 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

2.22 นายธรรมรัตน์  
             พรหมพิงค์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

3.23 นางชุลีกร เชียงปะละ 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

3.24 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

3.25 นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

3.26 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

3.27 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ วางแผน ติดตาม ประเมินผล ออกแบบการจัดพิธีการ          
การจัดการแสดง จัดท าก าหนดและพิธีการรับธง ด าเนินการต้อนรับผู้ร่วมเป็นเกียรติในงาน ด าเนินงาน 
กับฝ่ายอาคารสถานที่ในการจัดสถานที่งานพิธีเปิด การจัดซุ้มงาน และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

๔.1 นางนภาพร แสงนิล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

ประธานกรรมการ 

๔.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

4.3 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
   /4.4 นายชัย... 



 
9 

4.4 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
4.5 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
๔.6 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
๔.7 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

4.8 นายพิจักนภัสถ์  
               สุริยะพรหม 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

4.9 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

4.10 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.11 นายกมล สุทธาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.12 นายประกวด  
              พายัพสถาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.13 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  
                   อะทะยศ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.14 นางธิดา เสมอใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  

กรรมการ 

4.15 ว่าที่ร้อยโทวิญญู  
                    ศรีบุญเรือง   

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งช้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  

กรรมการ 

4.16 นางรัชนีวรรณ บุญทวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.17 นางสไบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
4.18 นางอรพรรณ เกียรตินิยม ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
4.19 นายสถาพร จันต๊ะยอด ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
กรรมการ 

4.20 นางสาวจินตนา อ าข า ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.21 นายอภิชาต เนตรทิพย์ ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  

กรรมการ 

4.22 นายธนากานต์  
                หาญยุทธ  

ครู โรงเรียนบ้านน้ าแป่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.23 นายพงษ์พัทธ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.24 นางนงนุช วงศ์วิเศษ  ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.25 นางสาวภรณ์ชนก  
                 สุทธหลวง 

ครู โรงเรียนสา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /4.26 นางสาว... 
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4.26 นางสาวอริศา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.27 นางสาวสุธิดา อธิกูล ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.28 นายฐิติกร ไชยจันดี  ครู โรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.29 นายมานะ นิรันรัตน์ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.30 นางสาวมัญชรี ศรีเวียงฟ้า ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

กรรมการ 

4.31 นายจักรพันธ์ อินวาทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการ 
4.32 นางสาวณัฐวลัญช์ แสนธ ิ คร ูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  

เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 
กรรมการ 

4.33 นายอนุกูล กันอิน ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

4.34 นางสาวธัญญาภัทร์  
          โชคสิริสมบูรณ์ 

ครู โรงเรียนนาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.35 นางสาวอุทัยทิพย์  
            ธนทิพยเนตร 

ครู โรงเรียนบ่อเกลือ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.36 นางพรพรรณ มาลาคุ้ม ครู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  
เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 

กรรมการ 

4.37 นางสาวปรียาพรรณ 
                          พรมเพ็ง 

ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.38 นายคมสันต์ ขันทะสอน ครู โรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

4.39 นายยศวรรธน์  
                วิญญารัตน์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

4.40 นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดท าโลโก้  
แผ่นพับแนะน าสถานที่แข่งขัน จัดท า SPOT โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ประกวดโลโก้งาน 
ค าขวัญการจัดงาน และเพลงประจ าการจัดงาน จัดงานแถลงข่าว พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๕.2 นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

   
 

/๕.๓ นายพร... 
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๕.๓ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

๕.๔ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

๕.๙ นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
5.10 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
5.11 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
5.12 นายสุวิทย์ ผูกจิต ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

5.13 นายอรรถกร วรยศ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 
 

5.14 นางล าเนาว์ ชัยค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.15 นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.16 นายจักรวรรดิ์  
               ญาณกรสกุล 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.17 นายธรรมรัตน์ 
               พรหมพิงค์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.18 นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.19 นางสาวพรพรรณ  
                    ณ ล าพูน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.20 นางสาวกัญญ์ชิสา  
         พงศ์พัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.21 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.22 นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.23 นางจงลักษณ์  
              เจริญธีรวิทย์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.24 นางสาวนันทิวัน  
                 แสงเนตร 

นักจัดการงานทั่วไป  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
 

5.25 นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

   /5.26 นายวุฒ.ิ.. 
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5.26 นายวุฒิชัย โลนันท ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.27 นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.28 นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแคว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

5.29 นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

5.30 นางพัทธนันท ์ 
                พิพิธนวงค์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

5.31 นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

5.32 นางสาวกฤษฎาภรณ์  
                     ป้อฝั้น 

ครู โรงเรียนบ้านบ่อหอย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.33 นายภรัณยู ขัติเนตร ครู โรงเรียนบ้านตอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.34 นางแพรวพรรณ โลนันท์ ครู โรงเรียนบ้านปางช้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.35 นางสาวดวงดาว  
                 เดชแสน 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.36 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี           
                      อ่ินค า 

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

๕.37 นางบุษกร มหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

๕.38 นางกิติยาภรณ ์ 
                   เวงศ์วรรธน์ 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

๕.39 นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตา ครู โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.40 นางสาวกมลทิพย์  
                   ไชยวุฒิ        

ครู โรงเรียนบ้านปางแก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

๕.41 นางสาววิภาดา จะเฮิง            ครู โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

๕.42 นางสาวจีรพร คงทน             ครู โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

๕.43 นางสาวเกตุสุดา แคแดง         ครู โรงเรียนบ้านห้วยฟอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

๕.44 นายศุภชัย สมอ                             ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุร้อน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

   /5.45 นายธัญ... 
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5.45 นายธัญชลิต ณ น่าน        ครู โรงเรียนบ้านปางแก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

๕.46 นางสาวนลินี  
               สวุรรณโภค       

ครู โรงเรียนบ้านน้ าสอด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

๕.47 นายวัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์      ครู โรงเรียนบ้านผักเฮือก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.48 นางสาววราภรณ์  
                   สลีอ่อน 

ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.49 นายกฤตยชญ์ พุ่มทอง            ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.50 นายสุทินัย ประอาจ                          ครู โรงเรียนธาราบรรพต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.51 นายธีระพันธ์ ทะก๋า ครู โรงเรียนนาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๕.52 นายพิเชษฐ์ บุญทวี ครู โรงเรียนทุ่งช้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๕.53 นายธนโชติ วงค์ค า ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ าครกใหม่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

๕.54 นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์ ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

๕.55 นางสาวจริยา โพสี ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.56 นายพงศกร บูรณเทศ ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบ้านตอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.57 นางสาวพัทธมน อุ่นวันดี ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบ้านนาไค้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

5.58 นายฐานันดร จิตอารี             ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบ้านร้อง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.59 นายวิทิต ค ารังสี                  ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.60 นายอนุพันธ์ อินต๊ะภา     ผู้น าด้านเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาโรงเรียนตาลชุม 
มิตรภาพที่ 186 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.61 นางสาวกฤติยา  
                วงศ์สวัสดิ์        

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกอก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.62 นายบดินทร์ ทาราทิพย์          พนักงานราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

5.63 นายภาณุพงศ์ อุดอ้าย           พนักงานราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

   /5.64 นาย... 
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5.64 นายธนาคาร บ่อค า               ครู โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

5.65 นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

5.66 นางสาวไพรพรรณ  
             สารวุฒิพันธ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

5.67 นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

5.68 นายวชิรวิชญ์ ศรีค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

5.69 นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง เจ้าพนักงานธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

5.70 นางพนิตพร ไทนอ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

5.71 นางพิมพ์ณัฐชยา  
              กวาวสิบสอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสื่อสำรเทคโนโลยี และรำยงำนผลกำรแข่งขัน มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล จัดท าเว็บไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานควบคุมการลงทะเบียน        
และรายงานผลทางอินเทอร์เน็ต การจัดท าข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและจัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย 

๖.1 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

๖.3 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รองประธาน
กรรมการ 

๖.4 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล รองประธาน
กรรมการ 

๖.5 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน รองประธาน
กรรมการ 

6.6 นายสุวิทย์ ผูกจิต ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

6.7 นายอรรถกร วรยศ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /6.8 นายยศ... 
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6.8 นายยศวรรธน์  
               วิญญารัตน ์

ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

6.9 นางพิมพ์ณัฐชยา  
             กวาวสิบสอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

6.10 นายธรรมรัตน์  
              พรหมพิงค์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

6.11 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

6.12 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

6.13 นางสาวรายา 
            ปัญจมานนท์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินจ าปา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

กรรมการ 

6.14 นายจิรโรจน์ ค าลือเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.15 นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองแคว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

6.16 นายจักรภาณุ วีระวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาหลัก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.17 นายกิตติพงษ์ พันธุลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพะกลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.18 นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

6.19 นายชัยมงคล ข าคม ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

กรรมการ 

6.20 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

กรรมการ 

6.21 นายธนภัทร์ อภัยรุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.22 นายณัฐพงษ ์สุยาว ครู โรงเรียนบ้านน้ างาว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.23 นางสาวสุพรรณี ค านันท์ ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.24 นางศศิธร ยอดออน ครู โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.25 นางสาวสุพัตรา  
                  จันต๊ะพรมมา 

ครู โรงเรียนบ้านน้ าตวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 
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6.26 นางสาวรัตศนรินทร์     
                รวมทรัพย์ 

ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.27 นายอภิชาต อายุยืน ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.28 นางสาววริษฐา  
                ขันทะสอน 

ครู โรงเรียนบ้านน้ ามวบ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.29 นายชวลิต จันทร์ผง ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.30 นางศิวพร ขัติยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.31 นางสาวบุณญานุช  
                      สีแก้ว 

ครู โรงเรียนบ้านตอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.32 นางอัญชลี พรมค าปา ครู โรงเรียนบ้านท่ามงคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.33 นางสาวนฤมล หาญกัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.34 นางพลอยปภัส จะเฮิง ครู โรงเรียนไตรธารวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.35 นางสาวมัณฑนา  
                  มะโนแป๊ก 

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.36 นางจรัสลักษณ์ ยะราช ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.37 นายปิยะพงษ์ ศรีอักษร ครู โรงเรียนบ้านห้วยมอญ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.38 นางบัวรมย์ นาชัยเวียง  ครูโรงเรียนพระพุทธบาท  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.39 นายบุญธรรม  
              บุญลาภังค์  

ครู โรงเรียนบ้านน้ าสอด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.40 นายวีระศักดิ อ่ินอ้าย  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.41 นายเฉลิมพล  
              กวาวสิบสอง        

ครู โรงเรียนวรนคร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.42 นายทะนงศักดิ์ สุทธหลวง         ครู โรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.43 นายภัคพล วัฒนะ ครู โรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

6.44 นายธัญวัฒน์ กาบค า ครู โรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 
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6.45 นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ครู โรงเรียนสารทิศพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

6.46 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
6.47 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
6.48 นายอนุพันธ์ อินต๊ะภา   ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนตาลชุม

มิตรภาพที่ 186  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

6.49 นายวีระพล ถาพรม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านศาลา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

6.50 นายบดินทร์ ทาราทิพย์    พนักงานราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

6.51 นายภาณุพงศ์ อุดอ้าย      พนักงานราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

6.52 นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง เจ้าพนักงานธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

6.53 นางสาวศิรินาถ มุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒        

กรรมการ 

6.54 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

6.55 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

7.sคณ ะกรรมกำรฝ่ ำยนโยบำยและแผน sมีหน้ าที่sวางแผนงานการจัดสรรงบประมาณ                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ที่ได้รับจัดสรร                
จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับฝ่ายต่าง ๆ หรือศูนย์การแข่งขันตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการด าเนินงานก าหนด 
พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการอ านวยการและหน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย 

7.๑ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

7.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

7.3 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
7.4 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
7.5 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
7.6 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /7.7 นางจัน… 
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7.7 นางจันทนา  อินท า ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

7.8 นางสุภางค ์สารเถื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
7.9 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
7.10 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
7.11 นางจิราพร ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

7.12 นางจงลักษณ ์เจริญธรีวิทย ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

7.13 นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

7.14 นางสาวเนตรนภา  
                     สารสร้อย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

7.15 นางเรณ ูหมื่นพรมแสน ศึกษานิทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

7.16 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานเิทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

7.17 นางอังคินี ไชยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

7.18 นางสาวนันทวรรณ  
              เลิศวุฒินรารัตน ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

7.19 นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  กรรการ 
7.20 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งช้าง  กรรมการ 
7.21 นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร นักวิชาการศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
กรรมการ 

7.22 นางสาวเอมอร ศรีค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

7.23 นายชนกันต์ แสนขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

7.24 จ่าสิบตรีหญิงนุจิรา  
                ทาราทิพย์ 

เจ้าพนักงานธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

7.25 นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๗.๒๖ นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/8.sคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน... 
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8.sคณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ    
อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดท าและรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

8.๑ นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

8.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

8.3 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

8.4 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
8.5 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
8.6 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
8.7 นางสุภางค ์สารเถื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
8.8 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
8.9 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
8.10 นางกัญญาภัทร จันเครื่อง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
กรรมการ 

8.11 นางศิริพรรณ ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

8.12 นางศรีเรือน ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

8.13 นางสาววริญจ์ดาว  
                      นุใหม ่

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

8.14 นายฐาปนพงศ์ อรินทร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

8.15 นายนิพนธ์  
        แสนศรีเชาวพันธ์ 

นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

8.16 นางจีนะภา สุทธหลวง นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

8.17 นายชินราช ยาใจ นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

8.18 นางสาววรณัน สุภาแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

8.19 นางวราภรณ์ ศิริ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.20 นางสาววราภรณ์  
                    ศิริรัตน ์

นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

   /8.21 นางธนั... 
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8.21 นางสาวธนัฏฐา ผาสุก นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

8.23 นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.24 นางจิราพร ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.25 นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.26 นางวรรณพร สุทธิชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.27 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.28 นางเพียรจิต แสนธิ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.29 นางสาวกัญชพร  
                   เขื่อนค า 

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.30 นางสาวกันยา ทองฟู นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.31 นางสาวพรสวรรค์  
               มั่นเข็มทอง 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

8.32 นางสาวรัตนา  
                 หลวงจันทร์ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

8.33 นางสาวจิราพร ชัยวัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

8.34 นางธิดา เสมอใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

8.35 นางสกาวเดือน นาคศรี ครู โรงเรียนน่านประชาอุทิศ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

8.36 นางชลฤดี สวนนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

8.37 นางสาววิชยาดา  
                  เรืองฤทธิ์     

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

/๙.sคณะกรรมการฝ่ายอาคาร... 
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๙.sคณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดอาคารสถานที่
เพ่ือเป็นสถานที่พิธีเปิดs-sปิด สถานที่แข่งขัน จัดระบบสุขาภิบาล จัดระบบการจ าหน่ายสินค้าและบริการ         
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถ ประกอบด้วย 

9.1 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๙.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

9.3 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

9.4 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
9.5 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
9.6 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
9.7 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
9.8 นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
กรรมการ 

9.9 นายพงศกาญจน์ ค าสีแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
9.10 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
9.11 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
9.12 นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
กรรมการ 

9.13 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  
                   ฟักมงคล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.14 นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.15 นายจ านงค์ สมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 45 (บ้านดอนแท่น)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.16 นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาผา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.17 นายสมควร น้ าเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าครกใหม่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.18 นางสาววจี มูลหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าปั้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.19 นางกวิสรา ศรีมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

9.20 นางวิไลวรรณ นันต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวงัผา “ประชารัฐวิทยาคาร”  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.21 นายสมชาย นันทเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

   /9.22 นายสถิ... 
 

https://data.bopp-obec.info/bigdata7/view_person_data.php?id=583138
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9.22 นายสถิตย์ อุทุมพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวงค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.23 นายจิรพงษ์ ค าวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.24 นางนิตยา วรนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรางค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.25 นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวรนคร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.26 นายธวัชชัย ยวงค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.27 นายวรภพ รินฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ ๑๑๕  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.28 นายเสกสรร ณ น่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.29 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.30 นายกมล สุทธาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.31 นายประกวด  
                พายัพสถาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.32 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  
                 อะทะยศ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.33 นางธิดา เสมอใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.34 นายเกียรติศักดิ์ 
              สุทธหลวง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.35 นางชุติมา ก้อนสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.36 นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.37 นางสาวอัญรินทร์  
          ฉัตรโชตวิรกิตติ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชา 
นุเคราะห์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.38 นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.39 นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.40 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อ านวยการโรงเรยีนศรสีวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /9.41 นายมน... 
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9.41 นายมนตรี ศรีสุขค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.42 นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก รองผู้อ านวยการโรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.43 นายวศิน จิณะกับ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.44 นายศราวุธ ธรรมวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.45 นายสุริยา พนะสัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.46 นางณัฏฐ์ญดา  
         พัฒน์เศรษฐากูร 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรม 
ราชานุเคราะห์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.47 นายกสานติ์ วรรณภพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

9.48 นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

9.49 นางสาวทิพย์วภา  
                   ทาอาจ 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

9.50 นายสมเพชร เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

9.51 นางกัญญา พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

9.52 นายประสิทธิ์ ผลรุ่ง นักจัดการทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

9.53 นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

9.54 นายไพรสันต์ แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

9.55 นางสาวราตรี อินทิวงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

9.56 นางพนิตพร ไทนอ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

/๑๑. คณะกรรมการฝ่ายที่พัก... 
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๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยที่พักและแหล่งท่องเที่ยว มีหน้าที่วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
ประสานงานและหาข้อมูลที่พักของผู้มีเกียรติ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับที่ พัก การเดินทาง ท าแผนที่ แผนผังที่พัก              
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์ที่ต้องการเข้าที่พัก ท่องเที่ยว ด าเนินการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                               
ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นางนัฑวิภรณ์  
           จันต๊ะพรมมา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

๑๑.2 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

๑๑.3 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

๑๑.4 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

10.5 นางสาวพิมพ์สมัย  
                   กุณพันธ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

10.6 นางสุกัญญา บางพาน ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

10.7 นางสาวนฐา รัตนกูล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.8 นางสาวรักษ์ศิริ  
                จิตอารี 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  

กรรมการ 

10.9 นางสาวสุพรรณิการ์  
               สุทธหลวง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  

กรรมการ 

10.10 นางนิตยา สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

10.11 นางชลธิชา เฟือยลุง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

10.12 นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

10.13 นางสาวธัญวรัตน์  
               ซาวจ าปา 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.14 นายวรวิทย์  
              ทิศานุรักษ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.15 นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.16 นายนิสิต สุทธหลวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนทองวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.17 นางสาวรมย์นลิน  
                   อุปจักร์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /10.18 นางบั... 
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10.18 นางบังเอิญ ค าสองสี รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.19 นางยุวรีย์ ใจการณ์ คร ูโรงเรียนเมืองแงง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.20 นางพิลาวัลย์ ธะนะ คร ูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.21 นางสาวพรปริญญา  
              เพชรสุภา 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.22 นายพงพิชญ์  
          หมื่นพรมแสน 

ครู โรงเรียนสา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

10.23 นางโสภา สันติพงศธร  ครู โรงเรียนบ้านปางแก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.24 นางเยาวลักษณ์ ยะกับ   ครู โรงเรียนบ้านปางแก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.25 นางคัชรีญา เอกขระ  ครู โรงเรียนบ้านยู้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.26 นางพิชญา ค าเรือง  ครู โรงเรียนวรนคร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.27 น.ส.สุดารัตน์ ชาวส้าน  ครู โรงเรียนภูคาวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.28 นางศุภาลักษณ์ โนราช  ครู โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.29 นางณิชานันท์ ไชยปรุง  ครู โรงเรียนบ้านสบเป็ด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.30 นางกัญญาภัทร  
                ปรารมภ์  

ครู โรงเรียนบ้านไร่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.31 นางจารุวรรณ์ ริพล  ครู โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

10.32 นายเทพพนม ลีประโคน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

10.33 นางสาวกลุธิดา อ่วมอ่ิม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

10.34 นายชาญณรงค์  
                  ศรีจันทร ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

10.35 นางสมรี เกิดกล่ า ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

10.36 นางราตรี มูลค า ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๑๑. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์... 
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๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยแพทย์และอนำมัย มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลประสานงาน
กับคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการจัดสถานที่พยาบาล ประสานงานติดต่อ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
พยาบาล สมาคมกู้ภัย และสาธารณสุข ประกอบด้วย    

๑๑.๑ นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

๑๑.๒ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

11.3 นายชัยพร พันธ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
11.4 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
11.5 นางปาริฉัตร ธนะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
กรรมการ 

11.8 นางอรวรรณ ติลสาร นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.9 นายวิโรจน ์
             ทุ่งนวนแก้ว 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.10 นางสาวทิพย์วภา  
                 ทาอาจ 

นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.11 นางอ าพร โลราช เจ้าพนักงานธรุการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.12 นางวรวรรณ หาญค า เจ้าพนักงานธรุการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.13 นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธรุการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.14 นางมุกดาวัลย์ สมทรง เจ้าพนักงานธรุการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

11.15 นางสาวสุรีพร ค ารังษี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

11.16 นางสุภารักษ์ ขันสลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

11.17 นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

11.18 นางบัววรรณ ยะสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

    
/๑๑.๑๙ นางนาถยา... 
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11.19 นางนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธรุการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

11.20 นางธิติยา ทิพย์จ านงค์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

11.21 นายนาวี สินธุมาศ นักจิตวิทยาโรงเรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

11.22 นายจักรกฤษ  
         จิตมะโนวรรณ 

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

11.23 นายอ านวย กันศร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองยมวิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

11.24 นางสาวขวัญชนก  
                 วงศ์วิเศษ 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนน่านนคร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

11.25 นางอนุศรา อินต๊ะภา รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ่อสวกวิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

11.26 นายสมทบ สุปินะ ครู โรงเรียนศรีนครนา่น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

11.27 นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

11.28 นางสกาวเดือน  
                ธนะสิริโชต ิ

นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและจรำจร มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล อ านวยความสะดวกด้านการจราจรและการจอดรถ จัดท าป้ายเส้นทางการจราจร ประสานงาน            
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในระหว่างการจัดงาน ประกอบด้วย 

12.1 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

12.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

12.3 ดาบต ารวจธนัญชัย แก้วศรีงาม ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

12.4 นางสาวราตรี อินทิวงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.5 สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง นิติกรช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.6 นายประสิทธิ์ ผลรุ่ง นักจัดการทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  

กรรมการ 

   /12.7 นายธน... 
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12.7 นายธนชาต รักษ์ศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.8 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.9 นายกมล สุทธาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.10 นายประกวด พายัพสถาน ผู้อ านวยการโรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.11 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.12 นางธิดา เสมอใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.13 นางสาวอัญรินทร์  
            ฉัตรโชติวรกิตติ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรม 
ราชานุเคราะห์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.14 นายเกียรติศักดิ์  
                 สุทธหลวง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.15 นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.16 นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

12.17 นายพรชัย บุญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

12.18 นายอดุลย์ จิณะชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

12.19 นายเสกสรร ณ น่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

12.20 นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงสอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

12.21 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

12.22 นางพนิตพร ไทนอ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

/๑๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ... 
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๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
คณะผู้บริหารจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

13.1 นางนัฑวภิรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

13.2 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

13.3 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

13.4 นางสาวนัฐพร ท้าวค าพุ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.5 นางนิตยา สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.6 นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.7 นางอัมพร อินมงคล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.8 นางรุ่งอรุณ ตันดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.9 นางชลธิชา เฟยลุง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.10 สิบต ารวจตรีหญิงเกษร  
                      สุธรรม 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.11 นางโสภาวดี นาด ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

13.12 นางสาวอรุณรัตน์  
                   สุทธหลวง 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

13.13 นางมุกดาวัลย์ สมทรง เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

13.14 นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.15 จ่าสิบตรีหญิงนุจิรา  
                  ทาราทิพย์ 

เจ้าพนักงานธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.16 นางสมใจ เอ้ือจิตอารีย์                              เจ้าพนักงานธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

13.17 นางสมรี เกิดกล่ า ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

13.18 นางสาวพิมพ์สมัย  
                    กุณพันธ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๑๔. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ... 



 
30 

๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดหา
ยานพาหนะ สาหรับอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย 

14.1 นางนภาพร แสงนิล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

ประธานกรรมการ 

14.2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

14.3 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

14.4 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

14.5 นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

14.6 นางมะลิทัย  
          ฝั้นพรหมมินทร์ 

นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

14.7 นายธนชาต รักษ์ศิลป์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.8 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  
                 ฟักมงคล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

14.9 นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานบุาล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

14.10 นายมรกต  
         แก้วสุวรรณสกุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อเกลือ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.11 นายสุวัฒน์ เอ่ียมอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.12 นายอนันตศักดิ์  
                  ยศอาลัย 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.13 นายคมสัน ชัยรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมัง
คลาภิเษก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.14 นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.15 ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร     
                  มหาวงค ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.16 นายชัชวาล ชุ่มวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.17 นางสาวอริสรา สะสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /14.18 นายว... 
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14.18 นายวศิน จินะกับ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.19 นายสุทัศน์ ค าลอม ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

14.20 นายนนทภัทร มะโน ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

14.21 นางพนิตพร ไทนอ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร มีหน้าที่  วางแผน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล จัดหาของที่ระลึก สูจิบัตร เพ่ือมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
ประกอบด้วย 

๑๕.๑ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๑๕.2 นายพิเชษฐ์ วงส์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

15.3 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
15.4 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
15.5 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
15.6 นางชลฤดี สวนนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

15.7 นางสาวพิมพ์สมัย  
                    กุณพันธ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.8 นางสาววิชยดา  
                 เรืองฤทธิ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

15.9 นางกัญญาภัทร  
                 จันเครื่อง 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

15.10 นางสดศรี สุทธการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

15.11 นางปริฉัตร ธนะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

15.12 นายยศวรรธน์  
              วิญญารัตน์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

15.13 นางสาวไพรพรรณ  
            สารวุฒิพันธ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /15.14 นางศ.ิ.. 
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15.14 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.15 นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.16 นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.17 นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.18 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.19 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.20 นายธรรมรัตน์  
                พรหมพิงค์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.21 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.22 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.23 นางสาวกัญญ์ชิสา  
          พงศ์พัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.24 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

15.25 นางสุกันดา สารแสง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

15.26 นางสาวเกตุสุดา แคแดง ครูโรงเรียนบ้านห้วยฟอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

15.27 นางสาวกัลยา เจนจิจะ ครู โรงเรียนบ้านสบปืน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

15.28 นางสาวฐานิตา  
                 จิตตะปาโล 

ครู ชว่ยราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

15.29 นางสาวโสภิดา นะติ๊บ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

15.30 นายอนุพันธ์ อินต๊ะภา ผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนตาลชุม
มิตรภาพที่ 186  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

กรรมการ 

15.31 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15.32 นางสมรี เกิดกล่ า ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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/๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ... 

๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำร มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดนิทรรศการ
บริ เวณอาคารสถานที่  จัดเตรียมเต็นท์และวัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
และการจ าหน่ ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ส าหรับ เขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา ประสานงาน 
จัดตกแต่งบริเวณสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยในการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

16.1 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ประธานกรรมการ 

16.2 นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

รองประธาน
กรรมการ 

16.3 นายชัยพร พันธ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
16.4 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
16.5 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
16.6 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
16.7 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
16.8 นายวันชัย ภูผาคุณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

16.9 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.10 นางล าเนาว์ ชัยค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.11 นายวัชรพงค์ โนทะนะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.12 นางนรากร เพ็งผ่อง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.13 นายสุวิทย์ ผูกจิต   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.14 นางสาวกฤติยา ขัติยะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.15 นายชาติชาย  
              ทนะขว้าง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.16 นางดวงตา ล าลึก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.17 นางเรณู  
          หมื่นพรมแสน  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.18 นายจักรวรรดิ์  
               ญาณกรสกุล  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.19 นายปิยะ จะเฮิง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 
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   /16.20 นายธร... 
16.20 นายธรรมรัตน์  

                 พรหมพงค์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.21 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.22 นายพิจักนภัสถ์  
            สุริยะพรหม 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.23 นางพัชรี ทานะ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.24 นายนิยม  
           ฝั้นพรหมมินทร ์

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.25 นายจ าลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.26 นางสาวละอองดาว  
                 ทีฆาวงค ์

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.27 นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.28 นางสาวรัศมี มงคล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.29 นางสาวปณิสรา วงสุยะ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.30 นางสาวกานต์พิชชา  
                ใหม่กุละ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.31 นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.32 นางสาวสุพรรณิการ์  
                 สุทธหลวง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.33 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.34 นางเพ็ญลักษณ์ 
       พรหมสกุลปัญญา 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

15.35 นางสาวภัทรานิษฐ์   
            จันทร์อินทร์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

16.36 นางสาวกัณฐมณี ปาค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

16.37 นางฉวีวรรณ สวนจักร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

16.38 นางสาวพรพรรณ  
               ณ ล าพูน   

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /16.39 นาง... 
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16.39 นางสาวกัญญ์ชิสา  

        พงศ์พัฒนโภคิณ   
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.40 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.41 นายพลวิเดช 
               ดนัยดุริยะ   

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.42 นางสาวลภัสรดา  
                   โลราช 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

16.43 นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

16.44 นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

16.45 นางสาวทิพย์วภา  
                   ทาอาจ 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

16.46 นางกัญญา พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

16.47 นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.48 นายไพรสันต์ แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

16.49 นายสมเพชร เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

16.50 นางสาวสงกรานต์  
                     มหามิตร 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 

16.51 นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
16.52 นายกิติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
16.53 นางจารวุรรณ  

                แสนอาทิตย ์
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

16.54 นางสาววรารัตน์ 
                สิทธิการ 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

16.55 นางสาวชาลินี ศรีพาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
16.56 นางปพัชญา เรือนแก้ว คร ูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
16.57 นายไชยยศ  

              ค าสังวาลย ์
ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

16.58 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/๑๗.sคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน... 
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๑๗.sคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนsระดับชำติsครั้งที่s๗๐             

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ภำคเหนือ จังหวัดน่ำน ประกอบด้วย 
   ๑๗.๑ คณะกรรมกำรระดับมัธยมศึกษำ (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)                    
มีหน้าที่ สรรหาคณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดเตรียมเอกสาร          
เกณฑ์การแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวบรวมผล             
การแข่งขัน ประสานงานกับฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ประกอบด้วย  

๑๗.๑.๑ นางนภาพร แสงนิล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

ประธานกรรมการ 

๑๗.๑.๒ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

รองประธาน
กรรมการ 

๑๗.๑.3 นายอิฐพงษ ์พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑๗.๑.4 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑๗.๑.5 นายกมล สุทธาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.6 นายประกวด  
            พายัพสถาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.7 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  
               อะทะยศ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.8 นางธิดา เสมอใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.9 นางสาวอัญรินทร์  
        ฉัตรโชติวรกิตติ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนันบุรีวิทยาในพระบรมราชา 
นุเคราะห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.10 ว่าที่ร้อยโทวิญญู  
             ศรีบุญเรือง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งช้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.11 นายเกียรติศักดิ์  
                  สุทธหลวง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.12 นายสุวัฒน์ เอ่ียมอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.13 นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.14 นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.15 นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /17.1.16 นา... 
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17.1.16 นายเวธิต ยะติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัด

น่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
กรรมการ 

17.1.17 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.18 นายบรรเลง สินต๊ะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑๗.๑.19 นายมนตรี กาวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑๗.๑.20 นางณัฏฐ์ญดา 
        พัฒน์เศรษฐากูร 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนันบุรีวิทยาในพระบรม 
ราชานุเคราะห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

๑๗.๑.21 นายศิรวัฒน์  
          สอนนนท์ฐีกูล 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งช้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.22 นางสาวลาวัลย ์
                สโุรพันธ ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

17.1.23 นางสาวไพรพรรณ  
            สารวุฒิพันธ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

17.1.24 นายยศวรรธน์ 
            วิญญารัตน์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๗.๒ คณะกรรมกำรระดับปฐมวัย/ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 
(ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตอนต้น เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) มีหน้าที่ สรรหา
คณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดเตรียมเอกสาร เกณฑ์การแข่งขัน 
อุปกรณ์การแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวบรวมผลการแข่งขัน 
ประสานงานกับฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

17.2.1 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

17.2.2 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

17.2.3 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.4 นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.5 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.6 นางล าเนาว์ ชัยค า ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /17.2.7 นาย... 
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17.2.7 นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

17.2.8 นางนรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.9 นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.10 นางดวงตา ล าลึก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.11 นายจักรวรรดิ์  
            ญาณกรสกุล 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.12 นายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.13 นายพิจักนภัสถ์ 
             สุริยะพรหม 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.14 นายชาติชาย  
               ทนะขว้าง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.15 นายธรรมรัตน์  
                  พรหมพิงค์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.16 นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.17 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.18 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.19 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.20 นายนิยม 
           ฝั้นพรหมมินทร ์

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.21 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.22 นายจ าลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.23 นางสาวละอองดาว  
                ทีฆาวงค ์

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.24 นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.25 นางสาวรัศมี มงคล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

   /17.2.26 นาง
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17.2.26 นางสาวปณิสรา วงสุยะ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 
กรรมการ 

17.2.27 นางสาวกานต์พิชชา  
              ใหม่กุละ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.28 นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.29 นางสาวสุพรรณิการ์  
              สุทธหลวง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.30 นางสาวพรพรรณ 
                      ณ ล าพูน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.31 นางสาวกัญญ์ชิสา  
       พงศ์พัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.32 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.33 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.2.34 นางสาวลภัสรดา  
                   โลราช 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.35 นายพลวิเดช 
              ดนัยดุริยะ   

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.2.36 นายไชยยศ ค าสังวาลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

17.2.37 นางสดศรี สุทธการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๗.๓ คณะกรรมกำรระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 
(ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตอนต้น ที่เป็นการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) มีหน้าที่ สรรหา
คณะกรรมการ  การจัดการแข่งขัน วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดเตรียมเอกสาร เกณฑ์การแข่งขัน 
อุปกรณ์การแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวบรวมผลการแข่งขัน 
ประสานงานกับฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

17.3.1 นางนัฑวิภรณ์  
           จันต๊ะพรมมา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

17.3.2 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

รองประธาน
กรรมการ 

17.3.3 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /17.3.4 นางศ.ิ.. 
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17.3.4 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

17.3.5 นายจักรวรรดิ  
                ญาณกรสกุล 

ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.3.6 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.3.7 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

17.3.8 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.3.9 นายจ าลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.3.10 นางสาวลภัสรดา  
                   โลราช 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

17.3.11 นางสดศรี สุทธการ ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

17.3.12 นายไชยยศ  
              ค าสังวาลย ์

ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ๑๗.๔ คณะกรรมกำรกลุ่มกำรศึกษำพิเศษ 
มีหน้าที่ สรรหาคณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดเตรียมเอกสาร   
เกณฑ์การแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวบรวม    
ผลการแข่งขัน ประสานงานกับฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

17.4.1 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประธาน
กรรมการ 

17.4.2 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน รองประธาน
กรรมการ 

17.4.3 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
17.4.4 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
17.4.5 นางมาลินี ธนะสมบัต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
17.4.6 นายพงศกาญจน์  

               ค าสีแก้ว 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 

17.4.7 นางสาวชญาณ์ธนิดา         
                   บัวผัน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 

17.4.8 นายจิระวฒัน์ วังกะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
17.4.9 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  กรรมการ 
   17.4.10 นา... 
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17.4.10 นางสุภางค์  

        สารเถื่อนแก้ว 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  กรรมการ 

17.4.11 นางภิรญา สอนศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  กรรมการ 
17.4.12 นางสาวจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
17.4.13 นางสาววรีานันท ์ไชยถา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
17.4.14 นายนิพนธ์ ค าฝั้น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
17.4.15 นางกัลยาณ ี 

           ด้วงสวุรรณ์ 
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  กรรมการ 

17.4.16 นางสาวสงกรานต์  
             มหามิตร 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  กรรมการ 

17.4.17 นางสาวปพัชญา  
            เรือนแก้ว 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.18 นางสาววรารัตน์   
             สิทธิการ 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.19 นางกรองแก้ว 
             ขุมเพชร์ 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.20 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล   
              รวมสุข 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.21 นางจุฑาภรณ์  
            ธนกวีศิลป์ 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.22 นางฐิรญา  
          นรินทร์รัตน ์

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.23 นางสาวสุนิสา  
           สกุลเกื้อกุล 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 

17.4.24 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการและ
เลขานุการ 

17.4.25 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและรำยงำนผล มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล       
การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขัน จัดท าเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน       
(QR Code) และเอกสารแบบประเมิน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานผล              
การด าเนินงานและจัดท าเอกสารสรุปผลการจัดงาน ประกอบด้วย 

18.1 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

18.2 นายไชยยศ ค าสังวาลย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

   /18.3 นางสด... 



 
42 

 
18.3 นางสดศรี สุทธการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

18.4 นายยศวรรธน์ 
             วิญญารัตน์ 

ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผล 
การจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

18.5 นางพิมพ์ณัฐชยา  
          กวาวสิบสอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

18.6 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการ 
18.7 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ 
18.8 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน กรรมการ 
18.9 นางนรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
กรรมการ 

18.10 นางล าเนาว์ ชัยค า ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

18.11 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

18.12 นายจ าลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

18.13 นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

18.14 นางสาวละอองดาว 
               ทีฆาวงค ์

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 

18.15 นางสาวสุพรรณิการ์   
               สุทธหลวง 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

 กรรมการ 
 

18.16 นางสาวรัศมี มงคล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

กรรมการ 
 

18.17 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

กรรมการ 

18.18 นางสาวโสภิดา ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  

กรรมการ 

18.19 นางสาววิเรขา  
          ปัญจมานนท์ 

ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กรรมการ 

18.20 นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

18.21 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่จริม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

กรรมการ 

   /18.22 นางส... 




