
     คณะกรรมการจัดการประกวด แขงขัน ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา
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มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที ่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื ่มและอาหารกลางวัน ตอนรับ 
ผูมาเขารวมการ แขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 
สื ่อสารประชาสัมพันธใหกับผู เขารวมการแขงขันในสวนที ่เกี ่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบ 
และเก็บรวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึก
คะแนนใหผูบันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแขงขัน   

1. นางกมลทิพย เพชรสุภา ผูอำนวยการโรงเรียนบานศรีนามาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางพิมพาภรณ ศิริรักษา ครู โรงเรียนบานปาแดด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวปณี อาริยะ ครู โรงเรียนบานปางชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวสาวนี น้ำพี ้ ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุกัญญา ทาวสาร ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖. นางอุดม สีโน ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗. นางกิติยาภรณ  
               เวงศวรรธน 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘. นางเจธนี ศิริมาตย ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นางสาวเบญจรัตน  
ไชยกาอินทร 

ครู โรงเรียนบานหวยแฮว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางรัตนาวดี ไชยมิ่ง ครู โรงเรียนบานหวยแฮว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

1๑. นางสาวเบญจมาส กันเสน ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

1๒. นางกาญจนา ปญญา ครู โรงเรียนบานราษฎรรัฐพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

1๓. นางนงราม กาวงค ครู โรงเรียนบานสบยาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

1๔. นางสาววรรณนิกานต  
พรมสะวะนา 

ธุรการ โรงเรียนบานสบยาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

1๕. นางสาวเมษิยานาท  
             บูรณสันติพงศ 

ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

    
/๑๖. นางสาวศ.ุ.. 
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๑๖. นางสาวศุภสุตา  
ไชยกาอินทร 

ครู โรงเรียนไทยราษฎรคีรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวลักขณา บังเมฆ ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที ่เกี ่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
รับรายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุม
หองการแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑ
ที่กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3) คณะกรรมการตัดสิน   

                1. การปนดินน้ำมัน ปฐมวัย 

1. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางชีวัน สวนดอกไม ครู โรงเรียนวรนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นางสาวพรไพรินทร ติมา ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

กรรมการ 

4. นางกาญจนา  ประยูรคำ ครู โรงเรียนอนุบาลปง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กรรมการ 

5. นางสาวณัฐกานต รักขัน ครู โรงเรียนบานดอน                         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย 

1. นางกอบกมล ทบบัณฑิต ขาราชการบำนาญ ประธาน
กรรมการ 

2. นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 

กรรมการ 

3. นางรุงนภา ภูเจริญ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นายนรินทร รินพันสสัก ครู วิทยาลัยชุมชนนาน กรรมการ 
5. นางกรรณิกา เศรษฐกิจ ครู โรงเรียนบานศรียอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 
 

   /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการจัดการประกวด แขงขัน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  

1. นางสาวศศิรินทร 
มหาวงศนันท 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ประธาน
กรรมการ 

2. นายประสงค ตันดี รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รองประธาน
กรรมการ 

3. นางฐิติกันต จันทรเจียม รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รองประธาน
กรรมการ 

4. นายณัฐพล ไชยยงค รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รองประธาน
กรรมการ 

5. นายกันตกฤช ไชยโพธิ์ ผูอำนวยการโรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

6. นายวรเชษฐ วงคกันตา ผูอำนวยการโรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

7. นายชาติชาย ทนะขวาง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

8. นางสาวเจษฎาภรณ  
                     สอนทะ 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี ประสานงาน และรายงานผลการแขงขัน 

1. นายกันตกฤช ไชยโพธิ์ ผูอำนวยการโรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวทารินทร  
                    ยอดออน 

ครู โรงเรียนบานน้ำตวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวชนากานต บุญมา ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
4. นายธวัชชัย เมืองพรหม ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
5. นางสาวศิรินทรทิพย โสภา ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
6. นายธีรวัฒน ไชยสมทิพย ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
7. นายยุทธนา เขียวนิล ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
    

/๘. นางสาวม... 
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8. นางสาวมัณฑนา  
เลิศตระกูลพนา 

ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 

9. นายนพพล คำเผือ ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
10. วาที่รอยตรี วิศรุต ศรีทะโร ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
11. นางสาววิชุดา ดวงกูล ครู โรงเรียนบานน้ำตวง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 
กรรมการ 

1๒. นางสาววาทินี หนองไชย ครู โรงเรียนบานพี้ใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

1๓. นางสาวกุลชาติ วิชายะ ครู โรงเรียนชุมชนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

1๔. นางสาวธัญญานุช  
                 พรมรักษา 

ครู โรงเรียนบานสาลี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

1๕. นายภูเบศ ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

1๖. นางสาวบุณญานุช สีแกว ครู โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายสิทธิกร สอนทะ ครู โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นายสถิตย ไชยสลี ครู โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นายภรัญู ขัติเนตร ครู โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒0. นายวัชรพงษ อินตะเสาร ครู โรงเรียนบานน้ำปูน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒1. นางสาวศรสวรรค  
                    จันทรวัง 

ครู โรงเรียนบานนาคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒2. นางสาวพิมพพรรณ  
เขื่อนขันธ 

ครู โรงเรียนบานนาหลาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒3. นางสาวสิรินยา  
                  วิกรมชาตรี 

ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒4. นางจันจิรา ชวินธนาวัฒน ครู โรงเรียนบานศาลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒5. นางสาวนงเยาว  
                 นันตาฟอง 

ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒6. นางสาวธิดารัตน  
                อินทะเข่ือน 

ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๒7. นางสาววิมลประภา  
                 พรมทอง 

ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

   /๒๘. นางสาวศ... 
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๒8. นางสาวศุภกานต บัติแกว ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

29. นางสาวสิรินยา  
               วิกรมชาตร ี

ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓0. นางชลาลัย กันแกว ครู โรงเรียนบานมวงใหม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓1. นางสาวสุพิน โนธะนะ ครู โรงเรียนบานเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓2. นางสาวมนัสวี เนตรยอง ครู โรงเรียนบานวังยาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓3. นางสาวผกาพรรณ  
                 นาระทะ 

ครู โรงเรียนชุมชนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓4. นางสาวประภาพรรณ  
                      จันทรผง 

ครู โรงเรียนบานดอนหลายทุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓5. นางชลาลัย กันแกว ครู โรงเรียนบานมวงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓6. นางวรวรรณ หาญคำ เจาพนักงานธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓7. นางสาวขนิษฐา คำมอญ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานชมพู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๓8. นางสาวอรวรรณ ขันทะ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานหวยน้ำอุน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

39. นางมยุรี คำแปง เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๔0. นางสาวญาณิกา ขัติยศ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๔1. นายณัฐวุฒิ ศิริพจน เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานนาไลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๔2. นางสาวสุชาดา ปนตามูล เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๔3. นางสาวนุชจรีย ออนคำ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานจะเขภูหอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๔4. นางสาวกาญจนา  
ปราณีทะ 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานไหลนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการ 

๔5. นางสาวสุพิน โนธะนะ ครู โรงเรียนบานเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔6. นางสาวมนัสวี เนตรยอง ครู โรงเรียนบานวังยาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

   /มีหนาที่... 
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มีหนาที่  จัดทำเอกสารที ่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
รับรายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุม
หองการแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑ
ที่กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 3) คณะกรรมการตัดสิน   

                1. การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางนิภา อุนถา ครู โรงเรียนบานนาราบ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นางพรทิพย  แสงแกว ครู  โรงเรยีนบานโพธิ์งาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวอักษรา บุญเกิด ครู  โรงเรยีนบานบอหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางศิริรัตน กาวินนะ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  

 2. การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวสุกฤตา  
               เหลาเขตรกรณ 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาปูน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสุกัญญา ภาคภูมิ ครู  โรงเรียนบานแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 1 

กรรมการ 

4. นางจีรภา จิตตรง ครู โรงเรียนอนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวอัจฉรา สุขมี ครู โรงเรียนบานเชียงแล-นาทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  3. การแขงข ันค ัดลายมือส ื ่อภาษาไทย ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเร ียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา) 

1. นางนิศากร อินผอง ครู โรงเรียนบานแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเทอดพงษ นันลังค ผูอำนวยการโรงเรียนบานเปาปมดงยาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

   /3.นางวลัย... 
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3. นางวลัยลักษณ แกวมณี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางกุลรญานันท  
              เขื่อนปญญา 

ครู โรงเรียนสันโปงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวอำภาพร เพตกร ครู โรงเรียนไทยทนุบานสันตนดู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๔. การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นางสาวธีรวรรณ  
จันทรวิชชาพร 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปริวัฒน มีเดช ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

3. วาที่รอยตรีหญิง สุภาพร  
                     ผวิด ี

ครู  โรงเรียนบานแกงกุลาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

กรรมการ 

4. นางศศิกานต  จีสัน ครู โรงเรียนบานหวยไซ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางภัณฑิรา  ตะนอย ครู  โรงเรียนบานมวงตึ๊ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๕. การแขงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายไกรสร พรมลา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายสิรพล ปญญาศรี รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบอแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวกนกพร เพิ่มพูน ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๑ 

กรรมการ 

5. นางสาวนัยนา จินะปอก ครู โรงเรียนชุมชนบานออย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๖. การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นายเอกชัย ปจดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบปาก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางกาญจนา  ตาคำ ครู  โรงเรียนบานไชยสถาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

   /3.นางสาว... 
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3. นางสาวญาณิสา   
                   คำแสน 

ครู โรงเร ียนอนุบาลเมืองเช ียงราย(สันทรายราษฎร 
ดรุณานุเคราะห)   
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

4. นางทัศนีย จันทโคตร ครู โรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๗.  การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 

1. นางศิริวรรณ  
           ปญญาพรพิพัชญ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวศรีเรือน  
                จิตอารีย 

ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นางสาวปุณยนุช กกศรี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

4. นางสาวจรีาภัทร  
               เทือกทาวพรม 

ครู  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางสาวจุฑามาศ ศรีใจ ครู  โรงเรียนบานเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

              ๘.  การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 

1. นางพเยาว  ลีลา ผูอำนวยการโรงเรียนวัดแหลมเจดีย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางรัตนา จิณะชิต ครู  โรงเรียนราชปโยรสายุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นางสาวอารียพร   
ไชยอำมาตย 

ครู โรงเรียนบานหวยแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรรมการ 

4. นางพัชราพร    
              ดอกจันทร 

ครู  โรงเรียนบานหัวดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวฐิติรัตน  สิทธิวัง ครู  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
 
 
 

/๙. การแขงขัน... 
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 ๙.  การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นางวราภรณ ลินเทศ ครู  โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวหทัยวรรณ  
                    สิงหใจ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการ 

3. นางสาวธนัชพร 
                 หายโศรก 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

4. นายพัฒน  สุทธการ ครู  โรงเรียนบานหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายชานุวัฒน ใจปน ครู โรงเรียนโปงกลางน้ำประชาสรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๐.  การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายจิโรจน สุพัฒน ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายกิติเกษม  
            เนตรกระจาง 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

กรรมการ 

3. นางเข็มทอง  คดงวน ครู  โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นางสาวกชพรรณ  
             สิงหธนากรกุล 

ครู โรงเรียนบานแมนะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการ 

๕. นางสาวทิพวรรณ จันยา ครู โรงเรียนบานผาตูบ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๑.  การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา) 

1. นางสาวมณฑารพ  
กาศเกษม 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

กรรมการ 

3. นายอินทุกร สิทธิวงค ครู โรงเรียนบานสันกำแพง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวจีระภา สุดใจ ครู  โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวชนาภรณ  
เมฆแสน 

ครู  โรงเรียนบานน้ำตวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
/1๒. การแขงขันกว.ี.. 
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 1๒. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางสาวกนกอร   
            ติ๊บหลาน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวมาลี  
             เจริญพนาวัลย 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

กรรมการ 

3. นางบุษบา พรหมรักษ ครู โรงเรียนบานดอนมูล (ศิลาเพชร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นายอเนก สุภา ครู โรงเรียนลองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

๕. นางสาวกรวีร ฆะปญญา ครู โรงเรียนบานตาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๓.  การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 

1. นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายนรพนธ จันชูม ี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กรรมการ 

3. นางกฤษฎาภรณ   
                  แบงทิศ 

ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุงนาวพุทธิมาศึกษากร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

4. นายเจนณรงค รวมวงษ ครู โรงเรียนบานหางทางหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางพรชนก สุภาแกว ครู โรงเรียนบานผาตูบ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๔.  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางรุงลาวัลย กอนแกว ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเฉลิมพล วงคขยัน ครู โรงเรียนบานปง (ปอมประชานุกูล)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวอังคณา    
                 วรรณภิระ 

ครู โรงเรียนบานนาฟอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

กรรมการ 

4. นายศุภชัย ตาทิพย ครู โรงเรียนศรีนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

กรรมการ 

๕. นายวันเฉลิม เกี๋ยงทำมา ครู โรงเรียนไตรธารวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  

/๑๕.  การแขงขัน... 
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 ๑๕.  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา) 

1. นางศุภกานต  พงษธนภูมิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานซำหวาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายวรพงษ  ปญญาชื่น ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  

กรรมการ 

3. นางสาวรังสิยา ขันทะสีมา ครู  โรงเรียนบานแพะกลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นางสาวณัฐมนต อนันต ครู โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๕. นางอมรรัตน ศรีแกว ครู  โรงเรียนชุมชนบานดูใต   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  

1. นายพรชัย นาชัยเวียง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

ประธาน 
กรรมการ 

2. นายสุทธิพงษ  
              โชติพิสุทธิเมธี 

ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปว รองประธาน
กรรมการ 

3. นายพรชัย บุญญา ผูอำนวยการโรงเรียนจตุราษฏรศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นายสมควร เชื้อเมืองพาน ผูอำนวยการโรงเรยีนบานดอนมูล(ศิลาเพชร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

5. นายกิตติพงศ อินทะรังษี ผูอำนวยการโรงเรียนสหราษฏรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

6. นางสาวนันทรัตน สมมุติ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสานคุรุราษฎรรังสรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

7. วาทีร่อยโทฤทธิกร  
                       พิเคราะห 

ผูอำนวยการโรงเรยีนปากลางมติรภาพที่ ๑๖๖  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

8. นายทิวากร จิตอารี ผูอำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

9. นายอดุลยเดช กรงทอง ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

    
/๑๐. นางสาวป... 
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๑๐. นางสาวประไพรัตน  
             โรจนานันตชัย 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานสกาดใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๑. นายจตุรนต แสนโซง รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๒. นายไชย จักรอะโน รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๓. นายณัฎฐกิตติ์ สีนวลเขียว รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๔. นางวัฒนาพร ไชยวงค รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๕. นางสาวจันทิรา สุทธหลวง ครู วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๖. นายวรภพ การินทร ครู วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๗. นายกิตติ ไชยวงศ ครู วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
๑๘. นางสุพรรณี อินทำ ครู โรงเรียนบานดอนแทน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นางสาวนันทรัตน สมมุติ ผูอำนวยการโรงเรยีนบานสานครุุราษฎรรงัสรรค สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธานกรรมการ 

๒. นางกิ่งกาญจน เนตรทิพย ครู โรงเรียนบานนาฝาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางสาวกาญจนา คำเขียว ครู โรงเรียนชุุมชนไตรคามราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นายปฐมพงศ จันตะ ครู โรงเรียนบานนาวงศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

5. นางนุชรีย ไชยวงศ ครู วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
6. นายชุติเดช ศิริรัตน ครู วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
7. นายวัตพงษ บุญเทพ เจาหนาที่ วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
8. นายพงษพิสุทธิ์ ทีฆาวงค เจาหนาที่ วิทยาลัยเทคนิคปว กรรมการ 
9. นางสาววันเพ็ญ  

             ไผทพิทักษวงค 
ครู โรงเรียนหมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

  

 

 
 
 
 

/๑๐. นางสาวป... 
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๑๐. นางสาวปรวีรธิดา อัครวิวัฒนกุลครู โรงเรียนสกาดพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๑. นายนภรัฐ อุดเต็น ครู โรงเรียนบานสอเดนพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๒. นายปวริศ เทพรักษ ครู โรงเรียนบานเปยงซอ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๓. นายสุภานุพงษ อินตะแสน ครู โรงเรียนบานกอกจูน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๔. นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นางณัฐภาส ทะสี ครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นางสาววิลาวัลย กันศร ครู โรงเรียนไตรราษฏรวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

17. นางสาวอภิญญา ซอระสี ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณและ
รายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นางสาวศิริพร  ใจทิม  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวพิรมณ ตันสา ครู อนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประะสิทธิ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

3. นางสาวเพียงดาว เมืองคำ ครู โรงเรียนบานวังตาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางพัทยา ปงมะจักร ครู โรงเรียนบานทาสาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาวกมลชนก จิตอารี ครู โรงเรียนบานรอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                
 
 

/2. การแขงขันอัจฉริยภาพ... 
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  2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายธีระ เธียรกิตติกร     ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบานวังหัวดอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายอภิชาติ กาวีนุ ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

3. นายชุติเดช  เรงเร็ว ครู โรงเรียนบานสระ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กรรมการ 

4. นายณัฐสิทธิ์ สุภายศ    ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

กรรมการ 

5. นางจารุนันท อิ่นอาย ครู โรงเรียนบานสบกอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                3. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา) 

1. นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานสารจิต   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวศิริลักษณ  
เกียรติอังกูร 

ครู โรงเรียนบานหนองกวาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางพลอยปภัส  คำภีระ ครู โรงเรียนบานแมสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวชุติกาญจน  
เปยงใจ 

ครู โรงเรียนบานปางชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสุเมธี อรุณปรีย ครู โรงเรียนบานยู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   ๔. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร  

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายกอปรคุณ  

อุดมธนวานิช 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางขจาริน ดวงพิชัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการ 

3. นางสาวกาลิตา ดีคายคำ ครู โรงเรียนชุมชนบานดูใต   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางศิริรัตน  คำแกว ครู โรงเรียนชุุมชนบานทาสองยาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

กรรมการ 

5. นางกิ่งกาญจน เนตรทิพย ครู โรงเรียนบานนาฝาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                
/5. การประกวดโครงงาน... 
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  5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นางสุพิชชา ปนศิริ ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมวาก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายทยากร พรมโน ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

3. นางรักษคณา ติ๊บมา ครู โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎร)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

4. นายจิรายุ เถาวโท ครู โรงเรียนบานเทพนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางญาณิศา  จิณสิทธิ์ ครู โรงเรียนบานไร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๖. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางสาวศิตา ศรีบุญชู ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรยีนบานดอกบัว(ราษฎรบำรุง)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายประจักษ จันทรตะ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวพรทิพย วงศสุติ๊บ ครูู โรงเรียนอนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

4. นางสาวปวิตรา  
ไชยขันแกว 

ครู โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรรังสฤษฎ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2  

กรรมการ 

5. นางสุพรรณี อินทำ ครู โรงเรียนบานดอนแทน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๗. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นายหัตถชัย หลาคำมูล ผูอำนวยการ โรงเรียนบานวงัยาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวนริศรา แสงจันทร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

กรรมการ 

3. นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน ครู โรงเรียนวัดบานมา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวทรรศนีย วงคคำ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางอรวรรณ จันขันธ ครู โรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
/๘. การแขงขันสรางสรรค... 
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 ๘. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชัน้ ป.4-ป.6 

1. นายปรชีา ภูลำพา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวปราณี แกวมา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กรรมการ 

3. นางเบญญดา ตามล ครูู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นางสาวกัญญาณัฐ ปูนา ครู โรงเรียนบานปารวก(คุรุราษฎรสงเคราะห)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาวทานตวัน   ใจเย็น   ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นายอภิเกียรติ ชื่นสมบัติ ครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

กรรมการ 

7. นายสงคราม มโนการ ครู โรงเรียนภูคาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

               ๙. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั ้น ม.1-ม.3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปรีชา ภูลำพา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวปราณี  แกวมา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กรรมการ 

4. นายนันทพัทธ ยะสงา ครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาวรัตนา  พรมเกษา ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นายอรรถพล สนคง ครู โรงเรียนบานหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

กรรมการ 

๗. นางสาวอภิญญา ซอระสี ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
 
 

/1๐. การแขงขันคิด... 
 

 
 
  



18 
 

 1๐. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นางสาวบุญรักษา ราสี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางกุลจิรา ไกลถิ่น ครู โรงเรียนบานดู(สหราษฎรพัฒนาคาร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวสุภิตา อินทะกูล ครู โรงเรียนประชาสงเคราะหพิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

กรรมการ 

4. นายนิพนธ  
           เปาประจำเมือง 

ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

กรรมการ 

5. นางสาวศิริญาภรณ  
จันทรเขียน 

ครู โรงเรียนวัดวังหวา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

กรรมการ 

6. นางสุกัลยา วงคบุญ ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

กรรมการ 

7. นายชีวัน อนัญญาวงศ ครู โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวพรดนัย ทองคำ ครู โรงเรียนบานหวยโรงนอก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายจีรศักดิ์ พงษยืน ครู โรงเรียนบานปาบง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววัชรีภรณ ดีนอย ครู โรงเรียนจอมจันทรวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางสาววิจติรา  
            เจริญพรพาณชิกุล 

ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นางรุจิรา วรรณวิภูษิต ครู โรงเรียนบานทุงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นางพัชรี ทวมอน ครู โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๔. นางณัฐภาส ทะสี ครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นายปฐมพงศ จันตะ ครู โรงเรียนบานนาวงศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                 
 
 

/1๑. การแขงขันคิด... 
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 1๑. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายนิรันดร พูนผลแสนชัย ครู โรงเรียนบานบอเบี้ย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางอัจจิณา ออนนุม ครู โรงเรียนบานโปงววัแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

กรรมการ 

3. นายอิฐ แยมยิ้ม ครู โรงเรียนบานตลิ่งสูงสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

กรรมการ 

4. นายพงษพันธ สุขถา ครู โรงเรียนหวยแกววิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

5. นางศิริขวัญ นามหนวด ครู โรงเรียนบานดอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

6. นางปทิตตา สมบุญโสด ครู โรงเรียนบานใหมหนองหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

กรรมการ 

7. นางประภาภรณ ชมภูวงศ ครู โรงเรียนบานหวยกาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

กรรมการ 

8. นางสาวศิริลักษณ 
                 เกียรติญัติอังกูร 

ครู โรงเรียนบานหนองกวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

กรรมการ 

๙. นางสาวเนตรชนก  
                     แกวกรม 

ครู โรงเรียนบานหนองกระดาษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

กรรมการ 

๑๐. นางนิตยา คะใจ ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางจันจิรา ชวินธนาวัฒน ครู โรงเรียนบานศาลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นายธีระวัฒน วิละปง ครู โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นางวันทนา ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบานคัวะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวฆนรส รอนทอง ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวกาญจนา คำเขียว ครู โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                 
 
 
 
 

/1๒. การแขงขันคิดเลขเร็ว... 
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 1๒. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นายโสภณ นาปรัง ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บานดอนตัน) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายณัฐสิทธิ์ สุภายศ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

กรรมการ 

3. นายพงศกร กันทะพรหม ครู โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนศึกษานารีอนุสรณ 3  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการ 

4. นางสาวมาตรสุภา บุญเรือง ครู โรงเรียนบานสะแกงาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาวศรสวรรค พานซาย ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

กรรมการ 

6. นายพรมเมศร โดนดา ครู โรงเรียนบานปากคลองรวม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

7. นางสาวเมธินี แซเตียว ครู โรงเรียนอนุบาลตาก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวเคียงเนตร หนอแกว ครู โรงเรียนบานแมยางหา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

กรรมการ 

๙. นางสาววิลาวัลย เกิดพงษ ครู โรงเรียนบานหนองเงือก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายวีรยุทธ ศรีมูล ครู โรงเรียนบานพี้ใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวมัลติกา ยะแสง ครู โรงเรียนบานน้ำตวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

กรรมการ 

๑๒. นางสาวพัชรินทร กันชนะ ครู โรงเรียนบานดอนไพรวัลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นายอุเทน เขื่อนเมือง ครู โรงเรียนบานบอหยวก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๔. นายปฐมพงศ จันตะ ครู โรงเรียนบานนาวงศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นางณัฐภาส ทะสี ครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๓. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6 

1. นางรัชรารีย ขัติยศ ครู โรงเรียนบานโปงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวสินาธร ชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

กรรมการ 

    
/๓. นางสาว... 
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3. นางสาวมณีวรรณ วรรณวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

กรรมการ 

4. นายจักรินทร ขันเปย ครู โรงเรียนบานพรานกระตาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

กรรมการ 

5. นายอมรินทร สีหบรรพต ครู โรงเรียนบานหวยทาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                1๔. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 

1. นายจักรินทร ขันเปย ครู โรงเรียนบานพรานกระตาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวประวีลดา กาทองทุง ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

3. นายอรรถวิท  
ดำรงวิริยะนุภาพ 

ครู โรงเรียนบานหวยบง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาววิชุตา ชูชื่น ครู โรงเรียนรัฐราษฎรสงเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

กรรมการ 

5. นายอมรินทร สีหบรรพต ครู โรงเรียนบานหวยทาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๕. การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

1. นายจรุง ขำพงศ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานคลองตาล 
(กระจางจินดา)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางฐิติพร สุภายศ ครู โรงเรียนวัดศรสีวรรคสังฆาราม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวธนีพันธุ บุญเลอร ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 3 

กรรมการ 

4. นางสุชานันท ศีลธนทรัพย ครู โรงเรียนบานซาวหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาววิลาวัลย กันศร ครู โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 
 

/๑๖. การแขงขันซูโดก.ุ.. 
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                ๑๖. การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

 1. นางกัลยา ธิสิงห ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหนองปาครั่ง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวภาสินี ธิศร ี ครู โรงเรียนบานเทอดไทย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 

กรรมการ 

3. นางลัดดา วีระวงศ ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานาน 
เขต 2 

กรรมการ 

4. นายนนทวิศิษฐ ทองอนันต ครู โรงเรียนวัดบางกระทุม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 

กรรมการ 

5. นางสาววิลาวัลย กันศร ครู โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๗. การแขงขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นายไกวัลย ถนอมสิน ขาราชการบำนาญ  ประธาน
กรรมการ 

2. นางเอมพิกา ใจกลา รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บานบัวสถาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กรรมการ 

3. นางศรีวรรณ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
3 

กรรมการ 

4. นางสาวชนิดา  สารทอง ครู โรงเรียนบานหวยนาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นายอนุชิต เมืองมูล ครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 18. การแขงขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางสาวสุริพร ปานนิล ครู โรงเรียนบานเขาสวางอารมณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายจักรินทร กาวิโล ครู โรงเรียนบานทุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวภคพร เพลัย ครู โรงเรียนวัดปาแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

กรรมการ 

   /4.นางสาว... 
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4. นางสาวสุดาลักษณ สุภา ครู รร.บานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางขนิษฐา ทนะวัง ครู โรงเรียนบานปงสนุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 19. การแขงขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

 1. นายพิเชษฐ ไชยบาล ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยบง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายไกวัลย ถนอมสิน ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
3. นางศิริรัตน จันนันทะ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

4. นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงาม ครู โรงเรียนบานปาไมแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 
1 

กรรมการ 

5. นายสบาย วงศรักชาติ ครู โรงเรียนบานปางแก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

         มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  

1. นายพรชัย นาชัยเวียง รองผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายสมชาย นันทเสน ผูอำนวยการโรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นางวิไลวรรณ นันตะ ผูอำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบานทาวังผา“ประชารัฐ
วิทยาคาร”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นายผดุงศักดิ์ ลำนอย ผูอำนวยการโรงเรียนบานทาค้ำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

5. นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฏรบำรุง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

6. นายชูวิทย วิทยา ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังวา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

7. นางณัฎฐณิชา คำยะอุน ผูอำนวยการโรงเรียนบานเชียงแล นาทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

8. นายวิเชียร นันตะ ผูอำนวยการโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 
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9. นางสาวเนตรนภา จิณะไชย รองผูอำนวยการโรงเรียนบานทาวังผา 
“ประชารัฐวิทยาคาร”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

10. นายสุกิจ อิ่นแกว ผูอำนวยการโรงเรียนชุุมชนบานดอนตัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

11. นายนิสิต สุทธหลวง ผูอำนวยการโรงเรียนแสนทองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

12. นายพานพันชัย บางพาน ผูอำนวยการโรงเรียนบานยู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

13. นายอดุลย จิณะชิต ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอยติ้ว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

14. นายบุญญฤทธิ์ ปนกัน ผูอำนวยการโรงเรียนบานถอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

15. นายวิชาญ ใบยา ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำโมงปางสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นายประสิทธิ์ จินะสาม ผูอำนวยการโรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นายสมปอง แกวระดี ผูอำนวยการโรงเรียนพนาสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวรักษศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวกานตพิชชา ใหมกุละ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวกัญญชิสา  
พงศพัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นางผองศรี ภูคา ครู โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฏรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

 

/2) คณะกรรมการ... 
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 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   

1. นายประสิทธิ์ จินะสาม ผูอำนวยการโรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายศิริ ไชยชอฟา ครู โรงเรียนแสนทองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายวนัฐพงษ จิณะไชย ครู โรงเรียนบานน้ำโมงปางสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

4. นางละอองดาว ธรรมจักร ครู โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

5. นายประทิน วงคไชย ครู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

6. นายเสกสรร ลำคำ ครู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

7. นางปฐกรณ สุขเสนา ครู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

8. นางสาวสริิธนาพร ชัยสิรินยาวัชร ครู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๙. นายภูเมธ ชางเหล็ก ครู โรงเรียนบานปางแก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๐. นางวลัญชนม วัฒนะ ครู โรงเรียนบานยู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๑. นางปาณิศา ไชยสล ี ครู โรงเรียนบานทาวังผา“ประชารัฐวิทยาคาร”  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอรพินท เพชรภา ครู โรงเรียนบานทาวังผา“ประชารัฐวิทยาคาร”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวศิริภัชรพร ขันแปง ครู โรงเรียนบานคัวะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๔. นางสรัลนุช ศิริแกว ครู โรงเรียนบานผาหลัก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวชิษณุกาญ คำเขื่อน ครู โรงเรียนบานหวยฟอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นางวรางคณา สังขโชติ ครู โรงเรียนไตรราษฎรสามัคค ี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นางสุวพร อุปละ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นายชาติพันธ เชื้ออวน ครู โรงเรียนบานน้ำชางพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นางรุจิรา สุภา ครู โรงเรียนปากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

   /๒๐. นางกัญ... 
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๒๐. นางกัญญาภัทร ปรารมภ ครู โรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที ่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
รับรายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุม
หองการแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑ
ที่กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางสาวปภาดา  
บัญจรัตนวรกุล 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายอภิรักษ คงทวี รองผูอำนวยการโรงเรียนจอมทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ 

3. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 2 

กรรมการ 

4. นายมนตสะกันฑ เท็นผม ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 
เขต 2 

กรรมการ 

5. นางวิภาวี สารถอย ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 

1. นางสาวรตันาภรณ ภัทรกลุดุษฎ ีผูอำนวยการโรงเรียนจอมแจงวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายศิวากร แกวมี ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังน้ำขาว  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

3. นายพิเชษฐ ปญญาอุด ผูอำนวยการโรงเรียนบานเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวกฤติมา มะโนพรม ครู โรงเรียนดอกคำใตวิทยาคม  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

๕. นางสุธิดา โสภารัตน ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/๕. นางสุธิด... 
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                ๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายกันตวิชญ มะโนคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวสุกฤตา เปงวงศ ครู โรงเรียนบานเวียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

3. นายชาตรี บุตรวงค ครู โรงเรียนบานหนองแหว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

กรรมการ 

4. นางหทัยทิพย  
แกวแสนคอ 

ครู โรงเรียนอนุบาลแมพริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการ 

5. นางสาวดวงดาว พรมจันที ครู โรงเรียนบานพรหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 

1. นางเสาวภา ใจสม ครู โรงเรียนชุมชนบานแมใส  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพุฒิพงศ เตชะ ครู โรงเรียนหัวเขาราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาววนัชพร  วงษมิตร ครู โรงเรียนบานเชตวัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวมณีพิมพ  วรรณ
ภพ 

ครู โรงเรียนบานปากลวย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

กรรมการ 

5. นายภิญโญ นันตะเสน ครู โรงเรียนบานนาวงค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายบรรดิษฐ มวงออง 
 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังขวัญ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสุไมตรี มหาวรรณ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพท่ี 107  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

3. นายนิรุติ เจริญพัฒนวิทย ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมมะลอ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
6 

กรรมการ 

4. นางสาวกิรยิาพร อินทรวิศิษฎ ครู โรงเรียนบานแวน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 2 

กรรมการ 

5. นางรุงอรุณ คีรีสัตยกุล ครู โรงเรียนไตรประชาวิทยา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /๖. การประ... 
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 ๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นายทวีพงษ ยศพิมสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงแกน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางรอยพิมพ กาพยไชย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นางเพ็ญศรี รุงฉัตร ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

4. นางปรียา เตี้ยมชุมพล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

กรรมการ 

๕. นายมานพ  มาสุข ผูอำนวยการโรงเรียนบานนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๗. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นางสาววาริน คล่ำคง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดจันทร (ลอมราษฎบำรุง)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปวีณวัชร  
ขุนเทียนเขมชาติ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นายอลงกต เรียนยอย รองผูอำนวยการโรงเรียนบานริมใต  
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 2 

กรรมการ 

4. นายวิชญสรัช  
กลุมเหรียญทอง 

ครู โรงเรียนชุมชนบานพบพระ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

กรรมการ 

5. นางจิราภรณ เชียงจันทร ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๘. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3  (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
1. นางวิลัยพร หงุยกระโทก ครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บานดอนตัน)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวรสริน พันธุ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 1 

กรรมการ 

    
 

 
/3. นางสุ.... 
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3. นางสุพัตรา เพ็ชรดี ครู โรงเรียนวังโปงศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

4. นางสาวปยะณัฐ นันท
การณ 

ครู โรงเรียนเมืองมายวิทยา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางสาวรจนา นันทชัย ครู โรงเรียนบานรมเกลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

 ๙. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.1-ป.6 

1. นายอินสม สารินจา ผูอำนวยการโรงเรียนบานบอแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวดวงดาว ธรรม
สอน 

ครู โรงเรียนบานรองหา  
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษาพะเยา  
เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวศิรประภา ใจหนัก ครู โรงเรียนวังทองวิทยา  
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษาลำปาง 
เขต 3 

กรรมการ 

5. นางปวียสุดา  
ศรีเมืองวรโชติ 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๐. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นายณฐนนท เวชพร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายประเชิญ ตะวิชัย ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยผึ้ง  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาเช ียงราย  
เขต 3 

กรรมการ 

3. นายจักรพันธ พุฒกาง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวขนิษฐา สกุลวา ครู โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๕. นายสมหวัง วงคแจม ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำปาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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                1๑. การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 

1. นายวรพจน  อุนบาน รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดู (สหราษฎรพัฒนาคาร)  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาเช ียงราย  
เขต 1  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย รองผูอำนวยการโรงเรียนบานสันตนหมื้อ  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 3 

 กรรมการ 

3. นายธนพล โทนสังขอินทร ครู โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 กรรมการ 

4. นางวันทนีย ซาวคำเขตต ครู โรงเรียนบานพระนอน  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

5. นายเทวา  ศิริวิไลซ ครู โรงเรียนมณีพฤกษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นายไพโรจน  ตะเขียวหลา ครู โรงเรียนบานนาเหลืองไชยราม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗. นางสาวกนกนภัส ปนแกว ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘. นางสาวจิตรานุช  สมภารวงค ครู โรงเรียนบานปาสัก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายภาคภูมิ  สิทธิวุฒ ิ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวจิราวรรณ  เทพสุคนธ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวชลนิชา ขันเชียง ครู โรงเรียนชุมชนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. วาที่รอยตรี เทวฤทธิ์  
พรมรัตน 

ครู โรงเรียนบานรองปลาขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นายสกุลฉัตร ยานะ ครู โรงเรียนบานฟา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางจินตนาภรณ กะติยา ครู โรงเรียนบานหนอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวนันทนภัส   
คำแยม 

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุตรด ิตถ   
เขต 1 

กรรมการ 

    
 

/16. นางสาวพ... 
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๑๖. นางสาวพรพิรุณ วงศใหญ ครู โรงเรียนบานใหมพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นางรัตติยาพร  มุงดี ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นายชีวิน  หนอแกว ครู โรงเรียนบานปงหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

       ๑2. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายบรรดิษฐ มวงออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังขวัญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายนิพนธ พูลนุช ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินประกาย  
สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานตลิ่งชัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวกัญญชิสา  
พงศพัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

5. นายสุทิน  ทาวขวาง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

๖. นายชาญธง  แกวระดี ครู โรงเรียนบานใหม  
สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 3 

 กรรมการ 

๗. นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครู โรงเรียนบานรองเชียงแรง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 กรรมการ 

๘. นางสาวปริญญา   
แสนดวงแกว 

ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายรัฐพงษ   
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายสุริยพล  ตนภ ู ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นายอเนกพงศ  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบานฮากฮาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นายอภิรุณ คำตั๋น ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๓. นายนิคม  เทพวงค ครู โรงเรียนแมมอญวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นายสงกรานต ใจหาญ ครู โรงเรียนผาขวางวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นายดำริ จิณะ ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /16. นายพ... 
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๑๖. นายพูนศักดิ์ บุญชวง ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสิริพิม พรมมา ครู โรงเรียนปาแปวิทยา  

สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวเดือนนวล  
สมเพาะ 

ครู โรงเรียนบานเปาวิทยาคาร  
สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นางรัตนา  ศรีบัวจับ ขาราชการบำนาญ กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑3. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานปลอยดวยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6 

1. นายบรรดิษฐ มวงออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังขวัญ  
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาส ุ โขทัย  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายนิพนธ พูลนุช ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินประกาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานตลิ่งชัน  
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาส ุ โขทัย  
เขต 1 

กรรมการ 

4. นายสุทิน  ทาวขวาง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

5. นางสาวกัญญชิสา  
พงศพัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

๖. นายชาญธง  แกวระดี ครู โรงเรียนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

 กรรมการ 

๗. นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครู โรงเรียนบานรองเชียงแรง  
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษาพะเยา  
เขต 2 

 กรรมการ 

๘. นางสาวปริญญา   
แสนดวงแกว 

ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายรัฐพงษ   
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายสุริยพล  ตนภ ู ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นายอเนกพงศ  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบานฮากฮาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นายอภิรุณ คำตั๋น ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

   /13. นายธ... 
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๑๓. นายนิคม  เทพวงค ครู โรงเรียนแมมอญวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นายสงกรานต ใจหาญ ครู โรงเรียนผาขวางวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นายดำริ จิณะ ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๑๖. นายพูนศักดิ์ บุญชวง ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสิริพิม พรมมา ครู โรงเรียนปาแปวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 
กรรมการ 

๑๘. นางสาวเดือนนวล  
สมเพาะ 

ครู โรงเรียนบานเปาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นางรัตนา  ศรีบัวจับ ขาราชการบำนาญ กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑4. การแขงขันเครื ่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ระดับชั ้น ม.1-ม.3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นายพูนศักดิ์ บุญชวง ขาราชการบำนาญ  ประธาน
กรรมการ 

2. นายบรรดิษฐ มวงออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังขวัญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

3. นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานตลิ่งชัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวกัญญชิสา  
พงศพัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นายชาญธง  แกวระดี ครู โรงเรียนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการ 

๖. นางสาวปริญญา  แสนดวงแกว ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗. นายรัฐพงษ   
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘. นายสุริยพล  ตนภ ู ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

๙. นายอเนกพงศ  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบานฮากฮาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

๑๐. นายอภิรุณ คำตั๋น ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

 กรรมการ 

๑๑. นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครู โรงเรียนบานรองเชียงแรง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 กรรมการ 
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๑๒. นายนิคม  เทพวงค ครู โรงเรียนแมมอญวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นายสงกรานต ใจหาญ ครู โรงเรียนผาขวางวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นายดำริ จิณะ ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๑๕. นางสาวสิริพิม พรมมา ครู โรงเรียนปาแปวิทยา  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวเดือนนวล  
สมเพาะ 

ครู โรงเรียนบานเปาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเช ียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นายสุทิน  ทาวขวาง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑5. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง  ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

1. นายพูนศักดิ์ บุญชวง ขาราชการบำนาญ ประธาน
กรรมการ 

2. นายบรรดิษฐ มวงออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังขวัญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 

กรรมการ 

3. นายนิพนธ พูลนุช ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินประกาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

 

4. นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานตลิ่งชัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาวกัญญชิสา  
พงศพัฒนโภคิน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖. นายชาญธง  แกวระดี ครู โรงเรียนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

กรรมการ 

๗. นางสาวปริญญา   
แสนดวงแกว 

ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘. นางรัตนา  ศรีบัวจับ ขาราชการบำนาญ  
  

 

 
/๙. นายรั... 
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๙. นายรัฐพงษ   
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายสุริยพล  ตนภ ู ครู โรงเรียนบานดูพงษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

๑๑. นายอเนกพงศ  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบานฮากฮาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

 กรรมการ 

๑๒. นายอภิรุณ คำตั๋น ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

 กรรมการ 

๑๓. นายภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล ครู โรงเรียนบานรองเชียงแรง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 กรรมการ 

๑๔. นายนิคม  เทพวงค ครู โรงเรียนแมมอญวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นายสงกรานต ใจหาญ ครู โรงเรียนผาขวางวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นายดำริ จิณะ ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๑๗. นางสาวสิริพิม พรมมา ครู โรงเรียนปาแปวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวเดือนนวล  
สมเพาะ 

ครู โรงเรียนบานเปาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นายสุทิน  ทาวขวาง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

 
 

/กลุมสาระ... 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายยุทธพล ฟกมงคล ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอภิสิทธิ์ สอนทะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานถืมตอง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

3. นายนิเวศน ศรีออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางศิริวรรณ  
เจนกิจเกษมวงศ 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังตาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นายนิยม เงินวงศใน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยละเบายา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นางสาวณัฐธิดา บุตรใส ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

7. นายวิชาญ ปวนสุรินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางเปย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นายเอกประภู อิ่นปอ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยเฮือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายฐิติ เชียงรินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายภาคภูมิ มหายศนันท ผูอำนวยการโรงเรียนบานฟา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นายวิทยา ใจแกว ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นายอำนาจ  
ศรีตระกูลวงศ 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นางลักขณา เชาวโพธิ์ทอง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางประทุมรัตน  
มหายศนันท 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นางศุภวรรณ สุภา รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

    
 
 
 
 
 
 

/๑๖. นายสันติ... 
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๑๖. นายสันติราษฎร ศรีธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายคณาธิป คำใจดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๘. นางสาวทิพวรรณ ทนุ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๙. นายมานพ ฟนเฝอ เจาหนาที่ ดูแลระบบไฟฟาวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๒๐. นายนิพัทธ พรมสาร เจาหนาที่ ดูแลระบบเครื่องเสียง สื่อโสตวิทยาลัยเทคนิค

นาน 
กรรมการ 

๒๑. นายธีระพงษ ธรรมจักร เจาหนาที่ ดูแลระบบเครื่องเสียง สื่อโสตวิทยาลัยเทคนิค
นาน 

กรรมการ 

๒๒. นายวรพล มะริน เจาหนาที่ ดูแลระบบเครื่องเสียง สื่อโสตวิทยาลัยเทคนิค
นาน 

กรรมการ 

๒๓. นายพัฒนา เขียวสมบัตร เจาหนาที่งานอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๒๔. นางศศิวรรณ ขวัญสงา เจาหนาที่งานสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๒๕. นางสาวกมลรัตน  

ทะปาละ 
เจาหนาที่วิทยาลัยเทคนิคนาน  กรรมการ 

๒๖. นางสาวกัญญารัตน สาคำ เจาหนาที่วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๒๗. นางดวงเพลิน ไกลถิ่น เจาหนาที่วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๒๘. นางสาวชนาภา สุโรพันธ เจาหนาที่วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๒๙. นายประสิทธิ์ ยาแกว นักการภารโรง ดูแลหอประชุมวิษณุรักษวิทยาลัยเทคนิค

นาน 
กรรมการ 

๓๐. นายอดุลย อุนเครือ นักการภารโรง ดูแลหอประชุมวิษณุรักษวิทยาลัยเทคนิค
นาน 

กรรมการ 

๓๑. นางอรนุช วงษอุย นักการ ภารโรง วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๓๒. นายบุญเลิศ วงษอุย นักการ ภารโรง วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๓๓. นางขันคำ ทิศทองดี นักการภารโรงวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๓๔. นายปริชอบ วุฒ ิ พนักงานขับรถยนตวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๓๕. นายธีรศักดิ์ อุนละชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการและ

เลขานุการ 
๓๖. นางสาวพิชญาภา 

 เหลี่ยมวิรัช 
เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานไชยสถาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๓๗. นางสาวณัฐติยากร  
มัชฌิมะ 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานผาขวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๓๘. นางสาวธารทิพย เชื้อหมอ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานฟา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๓๙. นางสาวปรารถนา กองคำ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

    
 

/๔๐.นายกิตติ... 
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๔๐. นายกิตติชัย ศรีตนไชย เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานน้ำลัดสบแกน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายอำนาจ ศรีตระกูล

วงศ 
รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสายรุง ติ๊บขัน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

รองประธาน
กรรมการ 

3. วาที่รอยตรีหญิงณัฐการณ  
สารทอง 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นางสาวบุษบาวัลย  
พรมงาม 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นายชนาธร เหมือนโพธิ ์ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นางศิริรัตน จันนันทะ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

7. นางณัฐปภัสร มหาวัน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวอังคนา มงคลชัย ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นางรุงลาวัลย กอนแกว ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางบุษกร มหาวงศ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นายรัฐพงษ  
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นายพิษณุ มะโนชัย ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

    
 

/๑๓.นายอภิ... 
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๑๓. นายอภิชัย ธนบุญเรือง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นายณัฐวุฒิ อุดแนน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นายเสารคำ เชียงทอง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นายมนตรี ดีอุด ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๗. นางสุรีย นันคำ ครู โรงเรียนชุมชนบานดูใต  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

๑๘. นางสาวดวงดาว เดชเสน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นายอุเทน แควงใจ ครู โรงเรียนบานหวยบง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นายยงยุทธ สมนา ครู โรงเรียนบานรมเกลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. นายวีรชาติ ถาธนะ ครู โรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นางพรพิมล กองแกว ครู โรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวชณิชา แรงคง ครู โรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวลลิตสุดา ศรีตนไช ครู โรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๕. นางสาวชนชญาณ  
วงคคำมา 

ครู โรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวโศภนิศ นุระธนะ ครู โรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๗. นายสุกานต ทองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๘. นางสาวสุกัญญา ณ นาน ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน  กรรมการ 

๒๙. นายธนโชติ วงคคำ ICT Talent โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. นายวัฒนพงศ วงครัตน ICT Talent โรงเรียนแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๓๑. นางสาวจริยา โพสี ICT Talent โรงเรียนบานทุงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๒. นายพงศกร บูรณเทศ ICT Talent โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๓. นางสาวพัทธมน อุนวันดี ICT Talent โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๔. นางสาวศิริกานต ศรีธิยศ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๕. นางสาวพิชญาภา  
เหลี่ยมวิรัช 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานไชยสถาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๖. นางสาวณัฐติยากร  
มัชฌิมะ 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานผาขวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๗. นางสาวธารทิพย เชื้อหมอ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานฟา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๘. นางสาวปรารถนา กองคำ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๙. นายกิตติชัย ศรีตนไชย เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานน้ำลัดสบแกน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔0. นายธรรมรัตน พรหมพิงค ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔1 นางสาวกนกวรรณ  
ไชยจริม 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๔2. นางแวววิมล ดวงทอง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณและ
รายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการตัดสิน 
และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. 
 

นางสาวณันนลดา เบ็ญชา ผูอำนวยการโรงเรยีนบานหนองสระ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางอัญขลี  หลาแกว ครู โรงเรียนชุมชนบานหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาววรรธนันท  วันด ี ครู โรงเรียนบานผาบอง(คุรุราษฎรสามัคคี)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 
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๔. นางบัวรมย นาชัยเวียง ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางพลอยปภัส จะเฮิง ครู โรงเรียนไตรธารวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. 
 

นางจอมขวัญ   
หมื่นแกวโอวาท 

ผูอำนวยการโรงเรยีนบานฮองหา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวลักขณา จิ๋งปญญา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3 นางพรรณรพี  บุญจันทร ครู อนุบาลบานดานลานหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวเกตุสุดา  แคแดง ครู โรงเรียนบานหวยฟอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางวัลยา ดีสีใส ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 3. การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. 
 

นางสาวณัฐธิดา บตุรใส ผูอำนวยการโรงเรยีนบานน้ำโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายครรชิต  ครูบา ครู โรงเรียนบานโปงแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นายคำรณ เกิดทุย ผูอำนวยการโรงเรยีนบานปลักแรด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายธนินทรัฐ พงศธนกิตติ ์ ครู โรงเรียนวัดวังหวา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายศรัณยู กันทะมัง ครู โรงเรียนมณีพฤกษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน 
 เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 4. การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นายณัฐวุฒ ิมุงทอง รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแมจัน 

(เชียงแสนประชานสุาสน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายประวิณ  แกวอุดรศร ี ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายสุวรรณโชค   
เหลาเขตวิทย 

ครู โรงเรียนบานถนนงามมิตรภาพที่ 27 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายยศศุกรีย คำภีระธรรม ครู โรงเรียนบานสวา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางศกุลตลา ชมชื่น ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 5. การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.1-ม.3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายสันติพงษ ชุมเชย ผูอำนวยการโรงเรียนปงยางครก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์  ธิมา ครู โรงเรียนแมตะละวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นายธราพงศ  พุฒิพุทธิ โรงเรียนบานปาแดง(รัฐราษฎรังสรรค)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง ครู โรงเรียนบานน้ำโมงปางสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายจิระโรจน  คำลือเลิศ ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอนไพรวัลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๖. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางสาววรากร ทองทว ี รองผูอำนวยการโรงเรียนบานทาอาจ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายรธาราธิป ยอดวงศ ครู โรงเรียนบานหวยบง   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
กรรมการ 

3 นางภัทรชลิกา นอยศิร ิ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ ๑  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 
เขต 1 

กรรมการ 

๔. นายประทิน วงคไชย ครู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวดวงดาว เดชเสน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๗. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ  

รักตลาด 
ผูอำนวยการโรงเรยีนชุมชนไผลอมวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเอกนรินทร  รุงอินทร รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะคัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ 

กรรมการ 

3. นายภาณุวัฒน                
             วรพิทยเบญจา 

ครู โรงเรียนแจคอนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายวรีศักดิ์ อิ่นอาย ครู โรงเรียนชุมชนบานทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายชนาธร เหมือนโพธิ ์ ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๘. การแขงขันการใชโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายจักรภาณุ วรีะวงค ผูอำนวยการโรงเรยีนบานผาหลกั  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายนพปฎล จิรากูล ผูอำนวยการโรงเรยีนวดันาแกว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นายวสันต แปงจิตต ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

กรรมการ 

๔. นางสาวพิมพชนก  
     นาคจำรูญ 

ครู โรงเรียนอนุบาลทาตะโก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกฤษฎาภรณ  
ปอฝน 

ครู โรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๙. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. วาที่รอยตรีนิวัฒน กิติคำ ผูอำนวยการโรงเรยีนบานศรีบญุเรือง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายบุญฤทธิ ์ ตุมพงค ศึกษานิเทศกชำนาญการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายดุลปุรนิ  คลี่ใบ ครู โรงเรียนบานไผโทน(นวลราษฎรวิทยา) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายบุญธรรม บุญลาภังค ครู โรงเรียนบานน้ำสอด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางปวสิา ลำคำ ครู โรงเรียนบานวังยาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 1๐. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายฐิต ิเชียงรินทร ผูอำนวยการโรงเรยีนบานเรือง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายพิสุทธิ์สวัสดิ ์ คงกรุด ครู โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายถิรวฒัน คุมทอง ครู โรงเรียนบานไดปลาดุราษฏรศรัทธาทรงธรรม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. วาที่รอยตรีพิทักษชัย   
ปนเต็มคำ 

ครู โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางนลนิาสน  ยาวิไชย ครู โรงเรียนบานพราวกลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๑. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายสุธ ี พาทีทิน ผูอำนวยการโรงเรยีนบานรองกวาง(จันทิมาคม) สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายเจริญ แสนยาง ผูอำนวยการโรงเรยีนบานคลองเรียงงาม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางแสงสุรี   สนิธุเดช รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

กรรมการ 

๔. นายศุภชยั สมอ ครู โรงเรียนน้ำพุรอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายกิตติศักดิ์ โนกัน ครู โรงเรียนบานนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร) สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๔. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นายมานนท จันทรเจียม ผูอำนวยการโรงเรยีนบานน้ำพุรอน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอุทัย  ชังชัว่ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นายธนัชชา  โพธิกุล ครู โรงเรียนราษฎรรวมสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๒ 

กรรมการ 
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๔. นางสาวโสรดา  
จันทรบุญนาค 

ครู โรงเรียนบานเนนิมะปราง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิพัฒน พังจันทรตา ครู โรงเรียนปาแลวหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นางมนตรา ฟกมงคล ผูอำนวยการโรงเรียนราชานุบาล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายยุทธพล ฟกมงคล ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
รองประธาน

กรรมการ 
3. นายอภิสิทธิ์ สอนทะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานถืมตอง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

 
4. นายนิเวศน ศรีออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานสองแคว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

5. นางศิริวรรณ  
เจนกิจเกษมวงศ

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังตาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นายนิยม เงินวงศใน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยละเบายา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

7. นางสาวณัฐธิดา บุตรใส ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นายวิชาญ ปวนสุรินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางเปย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายเอกประภู อิ่นปอ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยเฮือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายอำนาจ  
ศรีตระกูลวงศ 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางลักขณา  
เชาวโพธิ์ทอง 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นางประทุมรัตน  
มหายศนันท 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นางศุภวรรณ สุภา รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นายปยวัฒน  
ทิพยปยสกุล 

รองผูอำนวยการโรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๑๕. นางฐานนันท ตายอด รองผูอำนวยการโรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นายสุวรรณ นนปนะ รองผูอำนวยการโรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๗. นายชำนาญ ชาวแหลง ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวพรทิพย นุหนอ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางเรืองรอง เชียงลา ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นางขวัญฤทัย วงคแจม ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวพิรียพร พันธจักร เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นางรุงทิวา โพจา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
 

๒๓. นางขนิษตา อินบรรเลง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นายสุวิทย ผูกจิต ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๕. นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๒๖. นางสาวกนกวรรณ        
ไชยจริม 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๒๗. นางแวววิมล ดวงทอง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางฐานนันท ตายอด รองผูอำนวยการโรงเรียนราชานุบาล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสายรุง ติ๊บขัน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
รองประธาน

กรรมการ 
3. วาที่รอยตรีหญิงณัฐการณ 

สารทอง 
ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

   /4. นางสาวบุ... 
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4. นางสาวบุษบาวัลย  
พรมงาม 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสุรีย นันคำ ครู โรงเรียนชุมชนบานดูใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นายธนโชติ วงคคำ ICT Talent โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

7. นายวัฒนพงศ วงครัตน ICT Talent โรงเรียนแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวจริยา โพสี ICT Talent โรงเรียนบานทุงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายพงศกร บูรณเทศ ICT Talent โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวพัทธมน อุนวันดี ICT Talent โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นายสันติราษฎร ศรีธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวดวงดาว เดชเสน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นายชนาธร เหมือนโพธิ ์ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวพัทธมน ตันใส ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นางพรพรรณ ระลึก ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวจันทรจิรา  
ใจจะดี 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๗. นางอมรรัตน คำสีทิพย ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นางสุณิสา สปลเลอร ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวพรอมพร สระคำ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวภัทรีพันธุ  
ทิพยบุญศรี 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวปานศิริ อินวุฒิ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นางสาวศิริรัตน  
แสนอินตะ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๒๓. นางสาวพรอมพร สระคำ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวนงลักษณ  
รอนทอง 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๕. นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๖. นางณัฐปภัสร มหาวัน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวอังคนา มงคลชัย ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒8. นางรุงลาวัลย กอนแกว ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๙. นางบุษกร มหาวงศ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. นายรัฐพงษ  
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๑. นายพิษณุ มะโนชัย ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๒. นายอภิชัย ธนบุญเรือง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๓. นายณัฐวุฒิ อุดแนน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๔. นายเสารคำ เชียงทอง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๕. นางปนันทยา ปตากรุณา ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๖. นางจันทรา รักศรี ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๗. นางเกศรา  
ศรีตระกูลวงศ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๘. นางสาวสุพรรณี คำนันท ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๙. นายวรากร พิสดาร ครูผูชวย โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๐. นางสาวกุลธิดา วงศเทพ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๑. นางพรางคณี จันตะกูล ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๔๒. นางนภาพร นุปง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๓. นางจินดาภัทร โนไชยา ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔4. นางมยุรี พึ่งทอง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔5. นางวาสนา กรรมชะนะ ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔6. นางโสภา สีทา ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔7. นางชัญธิกัลปภรณ  
นันทะนอย 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔8. นางศุภการย ดีพรมกุล ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๙. นางพรธิดา วงศนันท ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๐. นางสาวนาตยา ปองกัน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๑. นางสาวศุภกาญจน  
กะรัตน 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๒. นางสายรุง ติ๊บขัน ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๓. นายรัฐพงษ  
ศศิวิมลพรรณ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๔. นายภักดี ธุระกิจเสรี ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๕. นางศรินทรลักษณ  
สวนคำศร ี

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๖. นางสาวจิดาภา ศรีสุข ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๗. นางสาววุฒิตา ยังปน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๘. นางวรรณิศา ธนะ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๙. นายประกอบ วังสาร ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๐. นางอรวรรณ กันธิยะ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๖๑. นางสาวจีราภรณ  
ทิพวิไชย 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๒ นางสาวลออ แยนสัน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๓. นางพัชรินทร โนทะนะ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖4. นางชมภูนุช โนเขื่อน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖5. นางสาววาสนา วิมล ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖6. นางรินทปรียา  
สิริภควัฒนกุล 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖7. นางสาววิภารัตน  
วงคยาไชย 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖8. นางจุฑามาศ  
ประภากรเจริญ 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๙. นางรสริน รังษ ี ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๐. นางสาวฐานิศรา กุศล ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๑. นายอนุศาสตร สิทธิวุฒิ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๒. นางถลัชนันท สุวรรณ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๓. นางสาวศศิธร คำผล ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๔. นางสาวสุดาพร  
ปะระมะ 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๕. นายประกอบ วังสาร ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๖. นางสุภาวดี สอนทะ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๗. นางปวันพัสตร งิ้วแดง ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๘. นางนฤมล ชองคันปอน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๙. นางศรีทอน ชูเอียด ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๘๐. นางสาวมณธิรา  
อยูเลิศสิน 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘1. นางสาวพรวิจิตร โนทา ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘2. นางเมธาพร  
อามาตยวงค 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘3. นางกุลจิรา รัตนศิลา ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘4. นางสุดารัตน รัตนชมภู ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘5. นางสาวนันทา กุมภา ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘6. นางอัจฉรา อุมเมือง ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘7. นางสาวธนพร ปญญานะ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘8. นางวรัมภรณ  
แกวบุญเรือง

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘๙. นางกาญจนา สมคำ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙๐. นางสาวมลิวัลย ชางพูด ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙1. นางสาวณิชา นุติภาวัตน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙2. นางขวัญมนัส รัตนานุกูล ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙3. นางสาวสิริรัชต ขัดแปง ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙4. นายวรากร พิสดาร ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙5. นางศุภัสรา อินถา ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙6. นางสาวกนกพิชญ ยาใจ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙7. นางผึ้งผกา จันตะยศ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙8. นางสาววิไลลักษณ  
ชาวแหลง 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

  
 

 
/99. นางส... 



52 
 

๙๙. นางสาวกุลจิรา ไชยเรือน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐๐. นางบรรยาย  
สัญญาเขื่อน 

ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐1. นางกุพชกา ศรีมูล ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐2. นางสาวนภัสสร สุจริต ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐3. นางสาวฐิติมา ศรอินทร ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐4. นางสาวหทัยชนก  
ปนทะนะ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐5. นางสาวพรพิมล  
กองจันทร 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑๐6. นางสาวจรัสลักษณ  
จุลมาศ 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

107. นางสาวจิราวดี ขันแข็ง ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสนิ   
                1. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นายสุรัติ ปญญารัตนวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสะเลียม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางวัชรินทร  สิงหะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานคลองเตย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายสมชาย  ทัศนศร ผูอำนวยการโรงเรียนบานทะเลพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางนิธิชา ไชยมงคล ครู โรงเรียนบานแมสิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางสาวศรัญญา บุญเพชร ครู โรงเรียนบานหวยทรายขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/2. การป... 
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                2. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางชฎารัตน โมสกุล ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายสุชีพ  เพียรวิฑูร ผูอำนวยการโรงเรียนริมฝงวาวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวสมโอ  
อองประกฤติ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาววิไลรัตน สุนันตา ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

5. นางจุฬารัตน ดวงยา ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 3. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายภัทรพงษ สุขเกิด ผูอำนวยการโรงเรียนบานแกงกุลาสามัคคี สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาววรินทรธรา  

ภัคอัมพาพันธ 
ผูอำนวยการโรงเรียนศิริราษฎรสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศกชพนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายพิทักสิน  วีระวงค คร ูโรงเรียนบานทาค้ำ(ไตรราษฎรบำรุง)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางสาวอัญชลี ตันโน ครู โรงเรียนบานผาตูบ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๔. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นางไพทิพย โกทัน ผูอำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายณัฐวัฒน บุญทวี ผูอำนวยการโรงเรียนวัดพญาชมภู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

กรรมการ 

3. นางกชวิมล ไชยะโสดา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายภูวนารถ ทาตาล ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
   /5. นางส... 
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5. นางสาวชนมนิภา ทัศนศิริ ครู โรงเรียนบานดอยติ้ว   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๕. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางสาวเพ็ญพิชญา   

คำแสน 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานปาสัก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางรชยา  ฉั่วตระกูล ครู โรงเรียนบานวังลึก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 

กรรมการ 

3. นางชลธิภา  วชัรภัทร ครู โรงเรียนบานคลองเมือง ๑ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 1 

กรรมการ 

4. นายญาณกร  
เดชนาลักษณ 

ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

5. นายศุภเกียรติ จันตะยอด ครู โรงเรียนบานสบขุน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๖. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวสกุณา  อินอยู ผูอำนวยการโรงเรียนบานใหมสามัคคี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายวสันต สอนแกว ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมขะนิง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นางศรัญญา มาปอง รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่ม
วิทยา)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวสาวิกา สวนยศ ครู โรงเรียนวัดสวนดอก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๗. การประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นางเยาวรัตน   

เลิศพิพัฒนกุล 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานขอวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายแสงตะวัน จันทยุทธ ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาพูน   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นางพนารัตน ดวงงา ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นาน เขต ๑ 

กรรมการ 

   /4. นายรัต... 
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4. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ ครู โรงเรียนบานไร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นายยอดยิ่ง  ทองรอด ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๘. การประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายนิยม  เงินวงคใน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยละเบายา   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายกิตติภัทร  

แกวเพชรบุตร 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานเหมืองแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวกุลชา นามอยู ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมอิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางสาวนลินี  สุวรรณโภค ครู โรงเรียนบานน้ำสอด   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒     

กรรมการ 

๕. นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 9. การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายอภิวัฒน  อะภิวงษา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรพจน  กันธิยะ ครู โรงเรียนบานหวยแมซาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายนพดล ศิริจรรยา ครู โรงเรียนไชยะวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางวนัญญา พลธนะ ครู โรงเรียนบานคำเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

5. นางสมร สุทธหลวง ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางกอม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  1๐. การประกวดละครประวัติศาสตร ระดับชั้น ป.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายพุฒิพงศ ศรีคำ ผูอำนวยการโรงเรียนบานมวงตึ๊ด                    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. วาที่รอยตรีนิกร  ตันชุม ผูอำนวยการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 
กรรมการ 
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3. นางหทัยรัตน  ชาญศรี ผูอำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา                
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นายณัฏฐวัฒน อนันตะสุข ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม              
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

5. นายนพดล สมใจ ครู โรงเรียนบานสาน (คุรุราษฎรรังสรรค)                 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๑. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวเบ็ญจมาศ   

เจียวกก 
ครู โรงเรียนบานนาวงค   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒        

กรรมการ 

3 นางนฤมล เส็งวัฒน ครู โรงเรียนวัดบางกระทุม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางลักคณา ชางพินิจ ครู โรงเรียนวัดบึงลำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางสาวกมลเนตร  
ตะหลวง 

ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๒. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายมังกร  อุบลเลิศ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยสม   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวธัญญารัตน  
ธรรมไชยางกูร 

ครู โรงเรียนบานหวยโรงนอก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑        

กรรมการ 

3. นายพัทธกานต อูทองมาก ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นายกิตติพิชญ แกวหาญ ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ ๓  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๓ 

กรรมการ 

5. นายสนั่น  เทใหม ครู โรงเรียนบานปอน   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๓. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวเพ็ญจันทร  

จันตะกูล 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานผาตูบ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเกียรติศักดิ์  ใจปน ครู โรงเรียนบานหวยฟอง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 
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3. นายดนัย ใจเย็น ครู โรงเรียนบานนาออม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวพีรญา ขันเพ็ชร ครู โรงเรียนบานปาบง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายกตณพล  สอนไว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  1๔. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นายนภดล เขื่อนเปก ผูอำนวยการโรงเรียนบานเวียงลอ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวบุญพา พรหมณะ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานรองกวาง(จันทิมาคม)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นางวัชริตา แกวม ี ครู โรงเรียนบานนาหนอง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

4. นางสาวจุฑามาศ   
เตชนันท 

ครู โรงเรียนราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายเจษฎา พงษมณี ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  15. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางสาวยุวเรศ  วุธน ู ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาเคียน   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวเกศรินทร บัวผัด รองผูอำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๔ 

กรรมการ 

3. นางสุพัตรา  จักรจุม ครู โรงเรียนบานสระ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาววันเพ็ญ รอดภัย ครู โรงเรียนบานเขานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายยศศักดิ์   
ศศิพงศธาดากุล 

ครู โรงเรียนบานปรางค 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  16. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางคมคาย ปานเกลียว ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
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2. นางสาวกมลรัตน  เรงเร็ว ครูู โรงเรียนบานบอเบี้ย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นายสุทธวีร ราชา 
 

ครูู โรงเรียนบานวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวจิตธิรักษ  แสนสุข ครูู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บานงอบ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวแววทิวา ธิจันทร ครูู โรงเรียนบานแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  17. การประกวดสวดมนตแปลไทย ระดับชั้น ป.1-ม.๓ 
1. วาที่รอยโทกฤษณะชัย    

                     ดีปนตา 
ผูอำนวยการโรงเรียนนานนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. พระสัตยา สจฺจาภิจินฺโณ 
(จรรยา) 

ครู พระสอนศีลธรรม 
วัดพระธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา 

กรรมการ 

3. นางอารีย ธรรมเสนา ครู โรงเรียนบานแมสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒  

กรรมการ 

4. นายเนื่อง โตเขียว ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังขอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ๓ 

กรรมการ 

๕. นายโชติชัยพัฒน  
สัตตคุณากร 

ครู โรงเรียนบานยอดวัฒนา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
 18. การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   

สิทธิยศ 
ผูอำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ทามะเกลือ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวยุวเรศ วุธน ู ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาเคียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายญาณวุฒิ   
วงศใหญสินศิริ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 

กรรมการ 

4. นางอารีย ธรรมเสนา ครู โรงเรียนบานแมสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นายนคเรศ  สุขเสนา ครู โรงเรียนบานถอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 
 
 

/กลุมสาระ... 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ประธาน

กรรมการ 
2. นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองนาน รองประธาน

กรรมการ 
3. นายณกรณ ศิริรัตนพิริยะ รองนายกเทศบาลเมืองนาน กรรมการ 
4. นายเสนอ เวชสัมพันธ รองนายกเทศบาลเมืองนาน กรรมการ 
5. นายปกฤษณ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองนาน กรรมการ 
6. นายจีระศักดิ์ เสนาปา รองปลัดเทศบาลเมืองนาน กรรมการ 
7. นายเอกฉันท มูลศรี หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลเมืองนาน กรรมการ 
8. นางสาวรุงรัตน  

          บูรณาวิจิตรนนท 
หัวหนาฝายอำนวยการ กรรมการ 

๙. พนัจาอากาศเอกวราภรณ  
          ตันวิพงษตระกูล 

หัวหนาฝายปกครอง กรรมการ 

๑๐. นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผูอำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 
๑๑. นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา กรรมการ 
๑๒. นางสาวอภินันท  

ตันตระกูล 
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๓. นายสมคิด แกวเตชะ ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๔. วาที่รอยตรีประสิทธิ  

สุภชาต ิ
รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 

๑๕. นายวิทยา เจริญผล รองผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๖. นายธงชัย ไชยยงค รองผูอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๗. นายพทิบ สุทธะ รองผูอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๘. นายภาคภูมิ มหายศนันท ผูอำนวยการโรงเรียนบานฟา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

๑๙. นายวิทยา ใจแกว ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นายฐิติ เชียงรินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. นายฐานิสภ พรมฝน ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำลัดสามัคคี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๒. นายอิศรากรณ กาวี นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๒๓. นางชนิภรณ แสงทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๒๔. นายสิทธิกร ศรีคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการและ

เลขานุการ 
25. นายสุกานต ทองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายฐิติ เชียงรินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานเรือง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นางสาวพรพรรณ  
ณ ลำพูน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 

5. นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
6. นายอดิศักดิ์ ชิณะวงศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
7. นางสาวชุนัญดา คลายทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
8. นางชนัญชิดา จันคำสม ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๙. นายภูมิศิริ ณ นาน ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๐. นายอัคร ไชยวงศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๑. นายศราวุฒิ แชมชอย ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๒. นายเอกรินทร ไชยวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๓. นายเริงชัย  

เรืองกิจวณิชกุล 
ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 

๑๔. นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๑๕. นายอุเทน แควงใจ ครู โรงเรียนบานหวยบง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

๑๖. นายยงยุทธ สมนา ครู โรงเรียนบานรมเกลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

กรรมการ 

๑๗. นางสาวชนชญาณ  
วงคคำมา 

ครู โรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวโศภนิศ นุระธนะ ครู โรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. วาที่รอยตรีหญิงอุไรวรรณ      
 จันทรใส 

ครู โรงเรียนบานสาลี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นายสยมภู ขำทอง ครู โรงเรียนบานสาลี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

  
 

 
/21. นางส... 
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๒๑. นางสาวบุณณดา  
หาญวุฒิพร 

ครู โรงเรียนบานเชียงของ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นางสาววันวิสาข  
สาบุญมา 

ครู โรงเรียนบานเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๓. นายธนโชติ วงคคำ ICT Talent โรงเรียนบานน้ำครกใหม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นายวัฒนพงศ วงครัตน ICT Talent โรงเรียนแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๕. นางสาวจริยา โพสี ICT Talent โรงเรียนบานทุงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒6. นายพงศกร บูรณเทศ CT Talent โรงเรียนบานตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒7. นางสาวพัทธมน อุนวันดี ICT Talent โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒8. นายสันติราษฎร ศรีธิยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นางสาวรัชดา สายอนันท เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานซาวหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. วาที่รอยตรีหญิงศิเรียม  
ทะอินทร 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานดอนเฟอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓1. นายปรินทร พรมสาร เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานตาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓2. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓3. นางสาวนภาพร พรมวัน เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานเชียงยืน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓4. นางอรทัย แปงผางา เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานนวราษฎร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓5. นางปวิสา ลำคำ ครู โรงเรียนบานวังยาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓6. นายกิตติศักดิ์ โนกัน ครู โรงเรียนบานนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๓7. นางสาวกฤษฎาภรณ  
ปอฝน 

ครู โรงเรียนบานบอหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๓8. นายพิพัฒน หมื่นเปง เจาพนักงานธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  ควบคุม
หองการแขงขัน  เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาทีห่รือไมครบตาม 

/เกณฑที่... 
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เกณฑที่กำหนด  บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวน
สมบูรณและรายงานผล   อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของ
คณะกรรมการตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันแอโรบิก ระดับชั ้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายศรันย   

พงษรัตนานุกูล 
ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานออย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายสุริยา  สำราญจิตต ครู โรงเรียนบานหวยน้ำไซ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

3. นางสาวกนกชนก  พรมชา ครู โรงเรียนอนุบาลปาริมา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายณัฐพงศ  บุญออน ครู โรงเรียนบานศาลาวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายแดนกมล  กาโน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยมอญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๒. การแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายธราพงศ    

สุเทียนทอง 
รองผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายวรนล  จาระณะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาหลวง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นายเทวิน  ศิริมาตย ครู โรงเรียนบานหวยแฮว   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

4. วาที่รอยตรี จิรวัฒน   
ลายยูง 

ครู โรงเรียนบานนายาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายมานพ  ดาอินวงค ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงเฮา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

                ๓. การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา(มวยสากลสมัครเลน) ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.
3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายเกษม  บูลยประมุข ผูอำนวยการโรงเรียนบานสันปาไร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอนุชา   กาบสนิท ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมตะละวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

   /๓.นายจิร... 



63 
 

3. นายจิรพงศ  กาศเกษม รองผูอำนวยการโรงเรียนบานวังชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายชนาธิป  เหมือนโพธิ์ ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายชัยวัฒน  อุนพรม ครู โรงเรียนบานฟา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                 3. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายพรหมมิฬ ยะนะโย ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทาสี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวพลอยไพลิน  

นิลกรรณ 
ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

3. นายพรเลิศ คำมาเร็ว ผููอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานหวยลาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต๑ 

กรรมการ 

4. นายชำนาญ ชาวแหลง ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกชมล ธนะวงศ โรงเรียนบานนาหนุน ๑ ปตุราษฎร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                4. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายพรหมมิฬ ยะนะโย ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทาสี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวพลอยไพลิน  

 นิลกรรณ 
ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

3. นายพรเลิศ คำมาเร็ว ผููอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานหวยลาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายชำนาญ ชาวแหลง ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกชมล ธนะวงศ โรงเรียนบานนาหนุน ๑ ปตุราษฎร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – ทัศนศิลป 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน            

                   มงคลเทพ 
ผูชวยอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางนราพร จันพิบูลย ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นางนลัทพร คูหา ผูอำนวยการกองการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเกชา 
คูหา 

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

   /๕.ผูชวย... 
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5. ผูชวยศาสตราจารยชุติสร  
เรืองนาราบ 

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยกันยา 
พรไชยวงศ 

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

7. นายพิศิษฏ พรหมอารีย ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

8. นายพิภพ อินตะภา ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

๙. นายธีรพล ทาวถึง ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

๑๐. นางนงเยาว สารเถื่อนแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

๑๑. นายสกนธ เรืองฉาย หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอภิญญา สงคราม เจาหนาที่ฝายพยาบาล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๑๓. นายณัฐพล จิตวงศนันท เจาหนาที่ฝายพยาบาล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๑๔. นายศราวุฒิ ธนะคำ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๑๕. นายศิวกร ฉิมพลีสวรรค เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๑๖. นายอรุณ ศิริคาม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๑๗. นายอดิเรก นุใจมา หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นายนิรันดร มงคล ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขารวม
การแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื ้องตน กรณีผู เขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื ่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
 
 

/2) คณะกรรม... 
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 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน 
1. นายนิเวศน ศรีออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานสองแคว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางพิกุลทอง มูลดวง ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
รองประธาน

กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา พรมเกศา ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

4. นางสาวปรียาภรณ สะสม ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางสาวชวัลนุช ชุมภ ู ครู โรงเรียนบานปาหุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นางสาวนฤมล เขื่อนแกว ครู โรงเรียนบานสะเลียม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

7. นางสาวมธุลินทร  
อินตะสอน 

ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวปวีณสุดา สารถอย ครู โรงเรียนบานผาตูบ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นางสาวจิรนันท ธรรมจักร ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางพีรยา แกวหวาน ครู โรงเรียนบานสะเลียม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวกันยารัตน  
   สายปราง 

ครู โรงเรียนบานปางเปย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นางวลัยพร บังเมฆ ครู โรงเรียนบานปางเปย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวณัฐกฤตา วงคกา ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางสาววฐิติวรดา  
จันทรแมน 

ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวมธุลินทร  
อินตะสอน 

ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวกนกนภัส ปนแกว ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๗. นางอรทัย แปงผางา เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานนวราษฎร สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานเรือง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวสไบทิพย อินไสย เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานปางเปย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

   /๒๐. นางสุ... 
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๒๐. นางสุภัทรา สุทธิ ครู โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณและ
รายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการตัดสิน  
และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสนิ   
                1. การแขงขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นางสาวปยนันท บุญเกื้อ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานชุมพล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรคเขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพงษศิริ บุญอำนวย ครู โรงเรียนบานทุงเสี้ยว   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

กรรมการ 

3. นางสาวบุญญาภา วงศ
อารี 

ครู โรงเรียนแมอุสุวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต ๒  

กรรมการ 

4. นายชูขาติ ดวงคำ ครู โรงเรียนบานปางเปย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑  

กรรมการ 

๕. นางสาวกุลชาติ วิชายะ  ครู โรงเรียนชุมชนบานหลวง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒. การแขงขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นางสาวพรสวรรค 

 ทวีสวัสดิ ์
ผูอำนวยการโรงเรียนบานเวียงกลาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวประทุมพร นอยทู รองผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานเมืองงาม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการ 

3. นางสาวเหมวรรณ  
เอี่ยมสาย 

ครู โรงเรียนวัดวังเปด   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายธงชัย เพียงใจ ครู โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ 

๕. นางสาวมนตนภัส ถาเมือง ครู โรงเรียนบานใหม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
 

 
/3. การแข... 
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   ๓. การแขงขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายพงษศิริ บุญอำนวย  ครู โรงเรียนบานทุงเสี้ยว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ ครู โรงเรียนบานปากาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นางสาวบุญญาภา วงศ
อารี 

ครู โรงเรียนแมอุสุวิทยา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  

กรรมการ 

4. นายธงชัย เพียงใจ ครู โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ 

๕. นายนุพงษ จันตะพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  ๔. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นางเสาวนีย ธนสัมปตติ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ ครู โรงเรียนบานปากาง   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นายทวีป ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

กรรมการ 

4. นางชมพูนุช มีทอง ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกุลนิษฐ ติสระ  ครู โรงเรียนบานนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    ๕. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นายธนภูมิ ตะสินธุ  ผูอำนวยการ โรงเรียนบานดอนมูล   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายประเสริฐ รุงนอย  ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
3. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์ ครู โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายนุพงษ จันตะพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายไพรัตน แสนยาง ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /๖. การแข... 
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   ๖. การแขงขันการวาดภาพระบายส ีระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางเสาวนีย ธนสัมปตติ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
ประธาน

กรรมการ 
2. นายทองอาน จาทอง ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
3. นางสาวเหมวรรณ  

เอี่ยมสาย 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดวังเปด   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางจิดาภา วิเศษศักดิ์ ครู โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายชูขาติ ดวงคำ ครู โรงเรียนบานปางเปย   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  ๗. การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว ผูอำนวยการโรงเรียนบานจำบอน   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวปุริมปรัชญ นุยพิน รองผูอำนวยการโรงเรียนสามงามชนูปถัมภ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
กรรมการ 

3. นางสาวนัทธหทัย ประวัง ครู โรงเรียนชุมชนบานแมสุก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางสาวผกามาศ มากโม ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๕. นายณรงค สารรัตนะ ครู โรงเรียนบานครกคำ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  ๘. การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นายปณณทัตถ ปวงคำ  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
 เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวจุฑารัตน  
เวียงทอง 

ครู โรงเรียนบานหัวดง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นางสาวจรูญรัตน  
ปานขลิบ 

ครู โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๓ 

กรรมการ 

4. นายวัชรชัย ทะสม ครู โรงเรียนบานน้ำตวง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑  

กรรมการ 

๕. นายพิษณุ มะโนชัย  ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/๙. การแข... 
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 ๙. การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายปณณทัตถ ปวงคำ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒  

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวปุริมปรัชญ นุยพิน รองผูอำนวยการโรงเรียนสามงามชนูปถัมภ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ 

3. นางสาวจุฑารัตน  
เวียงทอง 

ครู โรงเรียนบานหัวดง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒  

กรรมการ 

4. นายนิมน สรอยเปย ครู โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ 

๕. นายณรงค สารรัตนะ  ครู โรงเรียนบานครกคำ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๐. การแขงขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 
 

1. นายทองอาน จาทอง ขาราชการบำนาญ  ประธาน
กรรมการ 

2. นายนิมน สรอยเปย ครู  โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ 

3. นายวัชรวุฒิ เรือนคำ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กรรมการ 
4. นายณัฐนนท ตางใจ ครู โรงเรียนอนุบาลอยูวิทยา กรรมการ 
๕. นายรัตนกุล พนารักษ ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๑๑. การแขงขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นายกฤษณพณ  

ศุภชัยวัฒน 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำลาด   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒  

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ ครู โรงเรียนบานดงซอม    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวสายสุดา  
แสงปญญา  

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองมะคัง(จางอนุสรณ)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๓ 

กรรมการ 

4. นายธานี สังขเอ้ียว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ตนภ ู ครู โรงเรียนราชานุบาล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
  

 

 
 

/1๒.การแข... 
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 ๑๒. การแขงขัน ประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายกฤษณพณ  

ศุภชัยวัฒน 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำลาด   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋ว ผูอำนวยการโรงเรียนบานจำบอน   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวสายสุดา  
แสงปญญา  

ผูอำนวยการ โรงเรียนบานหนองมะคัง(จางอนุสรณ)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

4. นายธานี สังขเอ้ียว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กรรมการ 
๕. นายพิษณุ มะโนชัย ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๑๓. การแขงขันวาดภาพลายเสน ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางชมพูนุช มีทอง ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ   

ประธาน
กรรมการ 

2. นายทวีป ศรีสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

กรรมการ 

3. นางสาวจรูญรัตน  
ปานขลิบ 

ครู โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๓ 

กรรมการ 

4. นายรัตนกุล พนารักษ ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ 
๕. นายวัชรชัย ทะสม ครู โรงเรียนบานน้ำตวง   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๔. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวปยนันท บุญเกื้อ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานชุมพล   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายประเสริฐ รุงนอย ขาราชการบำนาญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวนัทธหทัย ประวัง ครู โรงเรียนชุมชนบานแมสุก   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายณัฐนนท ตางใจ ครู โรงเรียนอนุบาลอยูวิทยา กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ตนภ ู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ กรรมการและ

เลขานุการ 
   /15. การแข... 
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 ๑๕. การแขงขันเขียนภาพไทยเอกรงค ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวพรสวรรค  

ทวีสวัสดิ ์
ผูอำนวยการโรงเรียนบานเวียงกลาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวมนตนภัส ถาเมือง ครู โรงเรียนบานใหม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑  

กรรมการ 

3. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ ครู โรงเรียนบานดงซอม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายไพรัตน แสนยาง ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑  

กรรมการ 

๕. นางสาวกุลชาติ วิชายะ  ครู โรงเรียนชุมชนบานหลวง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – ดนตรี (การแขงขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับรอง, การแขงขันวงดนตรีไทย  
การแขงขันวงดนตรีลูกทุง และประเภทวงเครื่องลม) 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายนิวัฒน ไชยเลิศ รองผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายไชยยศ คำสังวาลย ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางพนิตพร ไทนอ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายทวนศิษฎ นอยราช ผูอำนวยการโรงเรียนบานไหลนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางกนกธัญ รัตนอุบล ผูอำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง กรรมการ 
6. นางกัลยู วิศววงศพันธ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสาลีก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

7. นางกรองกราญจน  
ศุภวาร 

ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 

8. วาที่รอยตรีอดุลย อะทะยศ ผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๙. นายไพรวัน มีเงิน ผูอำนวยการโรงเรียนบานทามงคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวณัฏฐชยา ธรรมชัย รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

  
 

 
/๑๑. นายบ... 
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๑๑. นายบรรเลง สินตะ รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๒. นางรุงโรจน ศรรบศึก รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๓. นายถวัลย แกวดวง ผูอำนวยการโรงเรียนบานจะเขภูหอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. วาที่รอยโทไพรัช  
รัตนวรากร 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาเหลืองไชยราม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นายนิติพันธ ปางนอย ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นายศุภชัย ชุมใจ ผูอำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๗. นายสุทัศน ปนสอน ผูอำนวยการโรงเรียนบานขึ่งงามมงคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นายเทวรรณ สรโสภา ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาไลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางกรองกาญจน ไชยวุฒิ รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นายจำนงค สมมา ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บานดอนแทน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. วาที่รอยตรีวิรัช นามพญา ผูอำนวยการโรงเรียนบานปงสนุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นายบรม ทองสุข ผูอำนวยการโรงเรียนศรีนาชื่น  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๓. นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร ผูอำนวยการโรงเรียนภูเค็งพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นางนรากร เพ็งผอง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๕. นางอัจฉรา สีโสภา ผูอำนวยการโรงเรียนบานชมพ ู 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผู
มาเขารวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 
สื่อสารประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
 
 

/๒) คณะ... 
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 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายศุภชัย ชุมใจ ผูอำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวมุกดา พาใจธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบานใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
รองประธาน

กรรมการ 
3. นางสาวนุชจรีย ออนคำ ธุรการ โรงเรียนบานจะเขภูหอม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

4. นายณัฐวุฒิ ศิริพจน ธุรการ โรงเรียนบานนาไลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางกาญจนา ทาวขวาง ครู โรงเรียนชุมชนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นางสาวทิพยวิมล เจริญดี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางนงคราญ เจริญพงษ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายพงษศิริ สินเสาร ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๙. นางสาวนุชจรีย ออนคำ ธุรการ โรงเรียนบานจะเขภูหอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายณัฐวุฒิ ศิริพจน ธุรการ โรงเรียนบานนาไลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑1. นางกาญจนา ทาวขวาง ครู โรงเรียนชุมชนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑2. นายสุรชัย ใจซื่อ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นายชัยวัฒน แกวกุลา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นายกัมพล ปจดี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางรัตนา เนตรใส ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางภิสชา ไชยบาล ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางสาวจริยา ใจยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. สิบตรียุทธภัณฑ  
จันทรคำเรืองกุล 

คร ูโรงเรียนศรีนาชื่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวทิพยวิมล เจริญดี คร ูโรงเรียนบานครกคำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

   /๒๐.นางสาว... 
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๒๐. นางสาวฐิตา พิมลพันธุ คร ูโรงเรียนบานน้ำเคิม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒1. นางเปรมยุดา คำปาแฝง คร ูโรงเรียนบานขึ่งงามมงคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒2. นางปราณี  ปญญาวงศ คร ูโรงเรียนบานขึ่งงามมงคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒3. นายธีรดนย  อินแสง คร ูโรงเรียนบานทามงคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒4. นางพัชรี กันใจแกว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บานดอนแทน) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒5. นางศรีมาลา บุญรักษา ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒6. นางอมรรัตน  
ฐิติชัยธนาภัทร 

ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒7. นางวินุช  
รัตนพิสิษฐไพศาล 

ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒8. นายสุทิน ทาวขวาง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๙. นายเอกชัย โยธา ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. นายชัชวาล ลักษณะ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓1. นายกฤติชัย สิทธิวงศ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓2. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓3. นายมนตรี สองสีโย ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓4. นางทิชาภัทร เหล็กแยม ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓5. นางกนกทอง ใจดี ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓6. นางสาวศุภวรรณ  
ใบเจริญ 

ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓7. นายวรกฤต ขัติยศกุล ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓8. นายศรายุทธ ปุกคาม ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๓๙. นางวัลยา ดีสีใส ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๐. นางสาวฐิติรัตน สิทธิวัง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔1. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔2. นายวรกฤต ขัติยศกุล ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔3. นางสาวพีรภาว ปานขาว ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔4. นายกฤติชัย สิทธิวงศ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔5. นายชัยวัฒน ศรีเมืองแกว ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔6. นายศรายุทธ ปุกคาม ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔7. นางสาวมณีรัตน  
ขอนพิกุล 

ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔8. นางสาวฐิติยา ชะนะมาร ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๙. นางภคมน นาขาม ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๐. นางนงรักษ จันทรหลา ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕1. นางกลณี ทันชำนาญ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕2. นางอรษา ชุมนุมพรอม ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕3. นางพนารัตน มณีกาศ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕4. นางสาวปภาณิน  
ธรรมลังกา 

ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๕. นายวรกฤต ขัติยศกุล ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๖. นางปญาภรณ ใจจันทร ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๗. นางสาวอุดมภรณ  
มาสขาว 

ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๕๘. นางประทุม คำฟู ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๙. นางทัศวรรณ ศรีคำ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๐. นางปยนุช อินสองใจ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๑. นายกฤติชัย สิทธิวงศ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๒. นางสาววรินทรนิภา สุคำ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๒. นางสาวทิพยวิมล เจริญดี ครูโรงเรียนบานครกคำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๔. นางจันทิรา  แกวเกตุ คร ูโรงเรียนบานแมขะนิง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๕. นายฐิติพล เก็บรักษา ครู โรงเรียนบานสันทะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๖. นางกัลยา ปองแกว ครู โรงเรียนเทศบาล (บานหนองนก) กรรมการ 
๖๗. นางธัญญารัตน  

เดชอำนาจธรรม 
ครู โรงเรียนเทศบาล (บานหนองนก) กรรมการ 

๖๘. นายภัทรกร ทิพยปญญา ครู(อัตราจาง)โรงเรียนเทศบาล (บานหนองนก) กรรมการ 
๖๙. นายกษิดิษ วรรณลัย ครู(อัตราจาง)โรงเรียนเทศบาล (บานหนองนก) กรรมการ 
๗๐ นายฐิติพล เก็บรักษา ครู โรงเรียนบานสันทะ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

๗๑. นางรัชนี ลำนอย ครู โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 
๗๒. นางธัญญา กฤตานนท ครู โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 
๗๓. นางธัญญารัตน  

เดชอำนาจธรรม 
ครู โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 

๗๔. นางศรุตา โยธา ครู โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 
๗๖. นางสุธีดา พันธพานิช ครู โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 
๗๗. นางสาวจุฑาภรณ ศรีแกว ครู(อัตราจาง)โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 
๗๘. นางสาวธนัชชา คงทน ครู(อัตราจาง)โรงเรียนเทศบาล(บานหนองนก) กรรมการ 
๗๙. นางสาวจุฑาทิพย อิ่นแกว ครูโรงเรียนภูเค็งพัฒนา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

๘๐. นางอภิญญา คำมอญ ครู โรงเรียนบานอายนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘๑. นางรักชนก อิ่นปอ ครู โรงเรียนบานนาไลย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘๒. นางนรากร เพ็งผอง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /๘๔.นายชัช... 
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๘๓. นายชัชวาล ลักษณะ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับรายงาน
ตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหองการ
แขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่กำหนด 
บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณและรายงาน
ผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการตัดสิน  และ
งานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. ผูชวยศาสตราจารยพรชัย 

  ผลนิโครธ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ 
2. วาที่รอยตรีวงศกร เปยศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก (ราษฎรอุทิศ) สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
กรรมการ 

3. นายนนทวัฒน  
ฟองจางวาง 

ครููโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

กรรมการ 

4. นายณัฐวรรธน   
ธนากูลไกรกิติ 

ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการ 

๕. นายณรงคพันธุ  สายพันธุ
  

ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 

1. นายศรัญู  อะมะมูล ครู โรงเรียนบานกง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางพรรณทิพภา   
 จำเนียรพรม 

ครู โรงเรียนเขาสมอ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายณัฐพันธ  อิสระดำรง ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 3. การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายภัทระ  กิ้มเฉ้ียง ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประธาน

กรรมการ 
2. นายพรชัย  ไผปาน ครูู โรงเรียนบานหนองฉางวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
กรรมการ 

๓. นายภัทรพงษ  โคกทอง ครูู โรงเรียนบานหนองตะเคียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /๔.การแข... 
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 4. การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. ผูชวยศาสตราจารย โสภณ    

 ลาวรรณ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ 
2. นางเสาวนีย   

พงษปณฑะดิษ 
ผูอำนวยการโรงเรียนนาปลากั้ง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายพงษพันธ  เกิดเขม ครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 5. การแขงขันเดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาววิสาสินี  ยะมะโน ครู โรงเรียนสบเปงวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายกฤตพัส  ราชศรีชัย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ๑ 

กรรมการ 

๓. นายนพพงษ  ขัติยะ ครู โรงเรียนบานหวยโกน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 6. การแขงขันเดี ่ยวซออู  ระดับชั ้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. ผูชวยศาสตราจารยกัลยาณี  

สายสุข 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธาน

กรรมการ 
2. นายศุภกฤ  จิตพยัค ครู โรงเรียนบานรองเข็ม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางสาวธนัณณ  ขันทะยศ ครู โรงเรียนชุมชนบานนาคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 7. การแขงขันเดี ่ยวจะเข ระดับชั ้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางพรศิริ  จันทรเชื้อ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล  

เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายณรงคฤทธิ์   

เสารเจริญ 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานกอนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 2 

กรรมการ 

๓. นายภูมินทร  ทองอินทร ครู โรงเรียนบานปาเชา (ประชานุสรณ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/๘.การแข... 
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 8. การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายสมชาย ลัดดาออน ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนาน ประธาน

กรรมการ 
2. นายพงศพชรภรณ   

         เจริญวัฒนาสถาพร 
โรงเรียนบานศาลาลาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางสาวอัญญารัตน   
สะตุน 

ครู โรงเรียนบานแมสาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 9. การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายเอกลักษณ  สมากร ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากคลองเรือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปรีชา  ไชยวงศ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองไคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายทรงกิต  ฉ่ำเพียร ครู โรงเรียนวังกานเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 10. การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางอำพร  จิตตะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางนาฎยา  แดนโคกสูง ครู โรงเรียนวัดคุงยางใหญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายปฐมพงศ  หัดสูงเนิน ครู โรงเรียนบานหนองไคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 11. การแขงขันวงเครื่องสายผสมขิม ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นายวัชระ  แตงเทศ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวรัชชนก  ศรีเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการ 
3. นายไกรวุฒิ  ลำตาล โรงเรียนบานแมสวน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ 
กรรมการ 

    
 

/๔.นายภ... 
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4. นายภาคภุมิ   
พนเสาวภาคย 

ผูทรงคุณวุฒิ ศูนยวัฒนธรรมสุโขทัย กรรมการ 

๕. นายสุกิจ กองอาสา ครู โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  12. การแขงขันวงเครื่องสายผสมปพาทยไมนวม ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ 

วุฒิกลิ่นดวง 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประธาน

กรรมการ 
2. นายณรงคกรณ   

อูทองมาก 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเกษตร 
(เกษตรานุเคราะห)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

3. นายทศพร กลิ่นหอม ครู โรงเรียนผดุงปญญา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

4. นางสาวนิภาดา   
คลังสมบัติ 

ครู โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพท่ี 54) สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวภัทราวดี  
นวลแจม 

ครู โรงเรียนทาเหนือวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  13. การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาส  ทางการศึกษา) 
1. นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม ผูอำนวยการโรงเรียนบานพี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพัลลภ สุมสกุล ผูอำนวยการโรงเรียนบานบุรีรัมย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายมงคล รอพันธ รองผูอำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 14. การแขงขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายเด็จจพงษ   

             กาญจนพงษชัย 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงคัวะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. วาที่รอยตรีวรเศรษฐ  
เหล็กเพชร 

ครู โรงเรียนบานวังนกแอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายรักษศิลป  ตาแกว ครู โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/๑๕.การแข... 
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 15. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก ระดับชั้น ป.1-ม.3 
1. นายบุญมา ศรีระวัตร ผูอำนวยการโรงเรียนบานไผโทน   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายเมธี  แสนสำโรง ผูอำนวยการโรงเรียนบานรองเข็ม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นายธนพล  รักษา 
 

ครู โรงเรียนวัดโปรงดำรงวิทย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายฉัตรชัย  ศรีทอง ครู โรงเรียนบานหัวดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายสังวาลย  มัยราช ครู โรงเรียนบานนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 16. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ระดับชั้น ระดับชั้น ป.1-ม.3 
1. นายติณณภพ  

หลวงมณีวรณ 
 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานเหลาเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต ๔ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเมธี  แสนสำโรง ผูอำนวยการโรงเรียนบานรองเข็ม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายธนพล  รักษา 
 

ครู โรงเรียนวัดโปรงดำรงวิทย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายฉัตรชัย  ศรีทอง ครู โรงเรียนบานหัวดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายสังวาลย  มัยราช ครู โรงเรียนบานนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๗. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายจักรพงษ   คงนุน ผูอำนวยการโรงเรียนผาปงวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายนำพล  ธินวล ครู โรงเรียนวัชรวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ 

๓. นายอนิรุทธิ์ วองไว ครู โรงเรียนวัดหางไหล จังหวัดพิษณุโลก กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๘. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-ป.6  
1. นายนเรศ สถิตยพร ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวสาวณี น้ำพี้ ครู โรงเรียนบานสองแคว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการ 

    
/๓.นายสา... 
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๓. นายสาธิต อาณาเขต ครู โรงเรียนบานขึนาวัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

๔. นายสราวุฒิ จินดา ครู โรงเรียนบานทุงโฮง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกนิษฐา ภักดี ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1๙. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั ้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายรังสฤษฎ สวนทะ ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ประธาน

กรรมการ 
2. วาที่ร.ต.หญิงภัทรวดี  

อิ่นคำ 
ครู โรงเรียนบานทุงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายสาธิต อาณาเขต ครู โรงเรียนบานขึนาวัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายวินัย ดีมากมี ครู โรงเรียนวัดโบสถ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกนิษฐา ภักดี ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – ดนตรี (กิจกรรมวงดนตรีสตริง, การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงขับรองเพลง
ไทยลูกกรุง, ขบัรองเพลงสากล, ขับรองเพลงพระราชนิพนธ และการประกวดขับขานประสานเสียง) 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายนิวัฒน ไชยเลิศ รองผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายไชยยศ คำสังวาลย ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางพนิตพร ไทนอ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางพิลาสินี  
ถาริยะวงศวนิช 

ผูอำนวยการโรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕. นางจันทรัช  
สุวรรณประเสริฐ 

ผูอำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๖. นายอภิสิทธิ์ สอนทะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานถืมตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

   /๗. นางศิริ... 
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๗. นางศิริวรรณ  
เจนกิจเกษมวงศ 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังตาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘. นางบังเอิญ คำสองสี รองผูอำนวยการโรงเรียนนานประชาอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๙. นายศุภฤกษ  
จันทรดาประดิษฐ 

รองผูอำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา  
เทศบาลเมืองนาน (บานสวนตาล) 

กรรมการ 

๑๐. นายเอกรัฐ กุศล นักการภารโรง โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๑๑. วาที่รอยตรีหญิง ปยวรรณ  
สมรักษ 

ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๑๒. นางวรรณธมล คำแฮ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวนวพรรณ  
อินตะวงศ 

ผูอำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองนาน
(บานสวนตาล) 

กรรมการ 

๑๔. นางกานตรวี แกววี ผูอำนวยการโรงเรียนนิธิวิทย กรรมการ 
๑๕. นางชุติมา กอนสมบัติ ผูอำนวยการโรงเรียนนานประชาอุทิศ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

๑๖. นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายสุนทร ตนผล นักการภารโรง โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวณัฎฐชยา  
ธรรมชัย 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๙. นายรัฐพงศ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน  
1. นางจันทรัช  

สุวรรณประเสริฐ 
ผูอำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางภิญญาดา  
ดานบุญเรือน 

ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายณรงควิทย  
ไชยกลางเมือง 

ครู โรงเรียนมัคคีวิทยาคาร 
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

  
 

 
/๔.นางสาว... 
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4. นางสาวนาถยา สุดสม ครู โรงเรียนมัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

5. นางปาริฉัตร อุทธวงค ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

6. นางชนิดา  
สุวรรณประเสริฐ 

ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

7. นางอารีย ทะนุ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

8. นางสาวกรัณญาภร  
เกิดไชย 

ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๙. นางปวันรัตน ออนดี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวปญญาดา ณ นาน ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๑1. นายเกษตร อุนกาศ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  
เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร) 

กรรมการ 

๑2. นายชัยยันต ชวยพรม ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑3. นายณพล นรินทรรัตน ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา  กรรมการ 
๑4. นางวลัยพร สุริยศ ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
๑5. นางวัลลา ยอดหลา ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
๑6. นางพวงพยอม  

เชี่ยวสุวรรณ 
ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 

๑7. นางสาววิระวรรณ ตันต ิ ครู โรงเรียนบานน้ำโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑8. นางสาววาสนา คำอุด ครู โรงเรียนบานน้ำโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวศุภลักษณ  
โพธิเลิศ 

ครู โรงเรียนบานถืมตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวพัชราวรรณ  
กันเลิศ 

ครู โรงเรียนบานถืมตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒1. นางพิมพชนก เงินสายตา ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒2. นางพัชรดา เสนหา ครู โรงเรียนบานสองแคว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒3. นายภูวนารถ ทาตาล ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
๒4. นางพวงพยอม  

เชี่ยวสุวรรณ 
ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 

    
/๒๕.นางสาว... 
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๒5. นางสาวกนกวรรณ  
อายุยืน 

ครู โรงเรียนบานปางเปย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒6. นายสมเพชร เชื้อหมอ เจาหนาที่ลูกเสือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒7. นางสาวบุญาณิส แซเต็น ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๒8. นางสุขฤทัย ผัดผล ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๒๙. นายสรกฤช พรมสะวะนา ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓๐. นางปริญญา อินจับ ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓1. นางสาวพานิดา ชอฟา ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓2. นางวราภรณ จิณไชย ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓3. นายศิวรักษ ปนกันตา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ เทศบาลเมืองนาน (บาน
ภูมินทร) 

กรรมการ 

๓4. นางสาวกนกลักษณ  
ปองแกว 

ครู โรงเรียนบานหลับมืนพรวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓5. นางวลัยภรณ  
จันทรดาประดิษฐ 

ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓6. นางสาวภาวิตา ขวัญใจ ครู พนักงานจางเหมาบริการ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ 
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓7. นางสาวสาวิตรี ภิมาลย ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓8. นายสรกฤช พรมสะวะนา ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๓๙. นายสิทธิศักดิ์ ธงเงิน ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔๐. นายเอกนรินทร กันทะมัง ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔1. นายสุทธิพงษ เกียรติยศ ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔2. นางสาวจีริสุดา  
สุนทรสิงห 

ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔3. นางกมลพัชร กิวัฒนา ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

   /๔๔.นางภิ... 
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๔4. นางภิดารัตน นาควัชระ ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔5. นางสาวน้ำผึ้ง ใจจันทร ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔6. นางภัคจิรา เหล็กศรี ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔7. นางสาววรรณิกา  
อนันตะยศ 

พนักงานผูชวยเจาหนาที่การเงิน โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ 
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔8. นางสาวณัฐฏพัชร  
สุทธหลวง 

ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๔๙. นางสาวอัจฉริยาภรณ  
ไลเลิศ 

ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕๐. นางพรพรรณ มาลาคุม ครู จางตามภารกิจ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕1. นางสาวธนาภรณ  
พรมสะวะนา 

ครู จางเหมาเหมาบริการ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ 
เทศบาลเมืองนาน  (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕2. นางสาวณัฐมน  
แกวกลางเมือง 

ครูพนักงานจางเหมาบริการ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ 
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕3. นางพิศมัย ไชยพละ ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕4. นางสาวรัชนก พุทธบัวถา ครู จางเหมาบริการ โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ  
เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร) 

กรรมการ 

๕5. นางศิริรัตน แยมศิลป ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕6. นายเชิด จันตะดี ครู โรงเรียนชุมนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

/3) คณะกรร... 
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 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายธนพล วารี ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน ประธาน

กรรมการ 
2. นายเกียรติพล  

เกษมรัตนพร 
ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล  
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

3. นายจักรพงษ ชูเนียม ครู โรงเรียนแมเทิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นายยุทธชัย สักลอ ครู โรงเรียนบานปางมดแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายการชัย ประสิทธิ์ไทย ครู โรงเรียนบานน้ำพี้มิตรภาพท่ี ๒๑๔  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                 2. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นางกาญจนา  

สุกาญจนรักษ 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังหิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายประเสิรฐ สุริยะ ครู โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองนาน  
(บานสวนตาล) 

กรรมการ 

3. นายศุภมงคล รินนาศักดิ์ ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นายธานินท บุญพุทธ ครู โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๕. นายวิเชียร ไชยบุญทา ครู โรงเรียนบานยานยาว(ยานยาวประชาสรรค) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 3. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายประเสริฐ สุริยะ ครู โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองนาน  

(บานสวนตาล) 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายศูภมงคล รินนาศักดิ์ ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นางกาญจนา  
สุกาญจนรักษ 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังหิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายธานินท บุญพุทธ ครู โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๕. นายวิเชียร ไชยบุญทา ครู โรงเรียนบานยานยาว(ยานยาวประชาสรรค) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/4. การแข... 



88 
 

 4. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายชัยยันต ชวยพรม ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายสุรพงษ อุปถัมภ ครู โรงเรียนบานรมเกลา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นายณภัทร คะมณี ครู โรงเรียนบานแมทะลาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นายรัตนะ ชาวนา ครู โรงเรียนวัดพลัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาววิลาวัลย ตุยด ี ครู โรงเรียนบานหวยโรงนอก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 5. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายชัยยันต ชวยพรม ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายสุรพงษ อุปถัมภ ครู โรงเรียนบานรมเกลา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการ 

3. นายณภัทร คะมณี ครู โรงเรียนบานแมทะลาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นายรัตนะ ชาวนา ครู โรงเรียนวัดพลัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาววิลาวัลย ตุยด ี ครู โรงเรียนบานหวยโรงนอก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  6. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายเชิด จันตะดี ครู โรงเรียนชุมชนบานใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายภานุพงษ เฟองฟู ครู โรงเรียนบานปางแก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นายปยะพงษ เปงโย ครู โรงเรียนบานปาจี้วังแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวชมพูนุช ทาชมภู ครู โรงเรียนบานหนองเกิด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายอภิเมธ หวางศรี ครู โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง เทศบาลปากทาง 
พิจิตร 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 7. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส       
ทางการศึกษา) 
1. นายเชิด จันตะดี ครู โรงเรียนชุมชนบานใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายภานุพงษ เฟองฟู ครู โรงเรียนบานปางแก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นายปยะพงษ เปงโย ครู โรงเรียนบานปาจี้วังแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวชมพูนุช ทาชมภู ครู โรงเรียนบานหนองเกิด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายอภิเมธ หวางศรี ครู โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง เทศบาลปากทาง 
พิจิตร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 8. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายบุรินทร ชมศักดิ์ ครู โรงเรียนราชานุบาล จังหวดันาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายภาสกร ชวยพรม ครู โรงเรียนบานผาน้ำยอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นายเฉลียง เมงมั่งมี ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายธนกฤต โตสุวรรณ ครู โรงเรียนบานแมเงา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 

กรรมการ 

๕. นายอมร ชำนิไกร ครู โรงเรียนบานทุงมหาศาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 9. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้นม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
1. นายบุรินทร ชมศักดิ์ ครู โรงเรียนราชานุบาล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายภาสกร ชวยพรม ครู โรงเรียนบานผาน้ำยอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นายเฉลียง เมงมั่งมี ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นายธนกฤต โตสุวรรณ ครู โรงเรียนบานแมเงา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 

กรรมการ 
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๕. นายอมร ชำนิไกร ครู โรงเรียนบานทุงมหาศาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 10. การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายถนัด สวนทะ ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน ประธาน

กรรมการ 
2. นางจุไรรัตน อนัญญาวงศ ครู โรงเรียนบานดอยติ้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นายเทพชลิต เพ็งแตง ครู โรงเรียนวัดดงชะพลู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางสาวกิตติญา หมอบอก ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงนาใหญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณูโลก  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวพรทิย  
ไชยพนาพันธ 

ครู โรงเรียนวัดจันทรตะวันตกมิตรภาพที่ ๗๓  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 11. การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวกิตติญา หมอบอก ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงนาใหญ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก 
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายถนัด สวนทะ ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน กรรมการ 
3. นางจุไรรัตน อนัญญาวงศ ครู โรงเรียนบานดอยติ้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นายเทพชลิต เพ็งแตง ครู โรงเรียนวัดดงชะพลู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวพรทิย  
ไชยพนาพันธ 

ครู โรงเรียนวัดจันทรตะวันตกมิตรภาพที่ ๗๓ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 12. การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายณพล นรินทรรัตน ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ประธาน

กรรมการ 
2. นางชนิดาภรณ  

อิสระเพ็ชรพูล 
ครู โรงเรียนบานทามงคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวเพ็ญสุภา มีบุญ ครู โรงเรียนบานหนองกรับ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ 
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4. นางกฤษฏากร วิชัยสืบ ครู โรงเรียนวัดกองทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายรัฐพล เครือสนธิ์ ครู โรงเรียนบานหัวดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 13. การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส          
ทางการศึกษา) 
1. นายณพล นรินทรรัตน ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ประธาน

กรรมการ 
2. นางชนิดาภรณ  

อิสระเพ็ชรพูล 
ครู โรงเรียนบานทามงคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวเพ็ญสุภา มีบุญ ครู โรงเรียนบานหนองกรับ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

4. นางกฤษฏากร วิชัยสืบ ครู โรงเรียนวัดกองทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายรัฐพล เครือสนธิ์ ครู โรงเรียนบานหัวดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 14. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นางสาวปยะวรรณ  

ปุนเอื้อง 
รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบำรุง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. วาที่ร.ต.หญิงศุภารัตน  
เขียวคำอาย 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นายสันติชัย ละการชั่ว ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

4. วาที่ร.ต.ปฏิภาณ  
อินทเนตร 

ครู โรงเรียนชุมชนบานแมหละปาปวย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสิทธิพร กัลพัตร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  15. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาส ทางการศึกษา) 
1. นางสาวปยะวรรณ  

ปุนเอื้อง 
รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบำรุง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. วาที่ร.ต.หญิงศุภารัตน  
เขียวคำอาย 

ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 
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3. นายสันติชัย ละการชั่ว ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๒ 

กรรมการ 

4. วาที่ร.ต.ปฏิภาณ  
อินทเนตร 

ครู โรงเรียนชุมชนบานแมหละปาปวย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสิทธิพร กัลพัตร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 16. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายเอกนรินทร กันทะมัง ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ เทศบาลเมืองนาน 

(บานภูมินทร) 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายธนพล วารี ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน กรรมการ 
3. นางสาวโชติกา นิลมณี ผูอำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรสโมสร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางผกายมาศ เตปน ครู โรงเรียนบานโปงทะลายใหมเจริญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสมโภชน เอมหงส ครู โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก 
เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 17. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวโชติกา นิลมณี ผูอำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรสโมสร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเอกนรินทร กันทะมัง ครู โรงเรียนจุมปวนิดาภรณ เทศบาลเมืองนาน  
(บานภูมินทร) 

กรรมการ 

3. นายอรรถพล   บุญอินทร ครู โรงเรียนบานปงสนุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางผกายมาศ เตปน ครู โรงเรียนบานโปงทะลายใหมเจริญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสมโภชน เอมหงส ครู โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และ
สรุปผลการแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – นาฏศิลป 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายกฤษณพงค  

ผองโอภาส 
ผูอำนวยการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ประธาน

กรรมการ 
2. นางวารุณี แกวจันทรฉาย ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา   รองประธาน

กรรมการ 
3. นายมนตรี อิ่นแกว ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา   กรรมการ 
4. นางชงโค มิตรประยูร ผูชวยผูจัดการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ 
5. นายวรการณ ประยูรพงษ ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ 
6. นายนเรศ ปจจัยยัง ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ 
7. นายวุฒิพงษ สุตเกตุ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  

โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 
กรรมการ 

๘. นายโยฮัน แสนแขก ครู  โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ 
๙. นางสาวสิริรัสมิ์ ศิริมาตย เจาหนาที่ฝายพยาบาล  

โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายกฤษณพงค  

ผองโอภาส 
ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ประธาน

กรรมการ 
2. นางวารุณี แกวจันทรฉาย ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา  รองประธาน

กรรมการ 
3. นายมนตรี อิ่นแกว ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา   กรรมการ 
4. นายพิจักนภัสถ  

สุริยะพรหม 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 

กรรมการ 

5. นายอนุชา อุดนัน ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

6. นางปฏิญญา กาบคำ ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางอมรรัตน ทิพยตัน ครู โรงเรียนบานโปงคำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

 กรรมการ 

๘. นายภานุสรณ ยะติ ครู โรงเรียนบานโปงคำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสาวพรทิพย มะโนชัย ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /มีหนาที่... 
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มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 1 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางวิลาสินี   เงินเส็ง ครู โรงเรียนบานทุงมหาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวศิริอำภา สายหลา ครู โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

3. นางสาวอังคณา  มีเย็น ครู โรงเรียนวัดบานพังนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ 

 กรรมการ 

4. นางกัลยา โสธนะ ครู โรงเรียนบานบึงเสือเตน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางอริศรา  จันทยุทธ ครู โรงเรียนบานวังแฟน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางวิลันดา วรรณาดิเรก ศึกษานิเทศกชำนาญการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางกีรติ ณ เชียงใหม ครู โรงเรียนบานแมสาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการ 

3. นายวีรภัทร  ภักดีพงษ ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

 กรรมการ 

4. วาที่รอยตรีธนากร    
ศรีสุรินทร 

ครู โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๕ 

กรรมการ 

5. นายฉัตรนิพัฒน  
อยูประจักษ 

ครู โรงเรียนโชติคุณะเกษมบานเมืองงาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /3. การแข... 
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 3. การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส        
ทางการศึกษา) 
1. นางจุฬาภรณ  ยนตนิยม ครู โรงเรียนบานสองแคว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวปทมาพร  บัวชุม ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมกระตอม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นางสาวอัจฉราภรณ 
สิริจินดาวรรณ 

ครู โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  
เทศบาลนครเชียงใหม 

 กรรมการ 

4. นางสาวกฤษนารี  
ยะวิญชาญ 

ครู โรงเรียนบานแมโต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางสาวอัจฉรา  
วนากำเนิด 

ครู โรงเรียนบานผาปูน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๕ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 4. การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นางคณิศร  จันทรคง ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดเชียงใหม ประธาน

กรรมการ 
2. นางอรพิณ  ศิวาดำรงค รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแมตาว 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
กรรมการ 

3. นางชนันรัตน ศิระนิติวิทย ครู โรงเรียนบานปรางค 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

 กรรมการ 

4. นายเสกสรร  รุณรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

5. นางจันทรา รักศรี ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๕. การแขงขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3 
1. นางสาวปทมาพร  บัวชุม ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมกระตอม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายวีรภัทร  ภักดีพงษ ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กำแพงเพชร 
กรรมการ 

3. นางสาวอัจฉราภรณ 
สิริจินดาวรรณ 

ครู โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  
เทศบาลนครเชียงใหม 

 กรรมการ 

4. นายเอกวัชร  วัชรพันธุ ครู โรงเรียนบานหวยปาซาง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการ 

5. วาที่รอยตรีธนากร    
ศรีสุรินทร 

ครู โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕ 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๖. การแขงขันมายากล ระดับชั้น ป.1-ม.3 
1. นางวิลันดา วรรณาดิเรก ศึกษานิเทศกชำนาญการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวศิวาพร  ค่ำยัง ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นางศิริลักษณ   
ขจรศักดิพันธ 

ครู โรงเรียนราชานุบาล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

 กรรมการ 

4. นายสุรสิทธ  เปงคำ ครู โรงเรียนบานแมโต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางสาวอัจฉรา  
วนากำเนิด 

ครู โรงเรียนบานผาปูน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๕ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี – การงานอาชีพ 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายนิวัฒน ไชยเลิศ รองผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
รองประธาน

กรรมการ 
3. นางสาวศศิรินทร  

มหาวงศนันท 
ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 

4. นายสมควร น้ำเย็น ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นายธวัชชัย ชนะพิศ ผูอำนวยการโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นางสาววจี มูลหงษ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นายบัณฑิต มวงพัฒนา ผูอำนวยการโรงเรียนนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นายประสงค ตันดี รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
9. นางฐิติกันต จันทรเจียม รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
10. นายณัฐพล ไชยยงค รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา กรรมการ 
11. นางดวงเดือน พูดสัตย ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

12. นายจารึก โปทาหมุด พนักงานบริการคายลูกเสือจังหวัดนาน กรรมการ 
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๑๓. นางจุฑารัตน เชื้อหมอ นักทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวนภาลักษณ  
จักรนอย 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๕. นายณัฐพงศ เครงครัด เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑๖. นายจารุกิตติ์  
ศีลธนทรัพย 

เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบานน้ำปว สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑๗. นางสาวรัชดา หอมนวล เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑๘. นางปาลิตา วิจันทรใจ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนริมฝงวาวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑๙. นายตะวัน สีดา เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขารวม
การแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผู เขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื ่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางสาววจี มูลหงษ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวธัญพิชชา  

ทะปาละ 
ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นางอัจฉราภรณ ดูอินทร ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

4. นายกัมปนาท อินทะนิล ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

5. นางเบญจวรรณ กองคำ ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

6. นางสาวอติภา  
ปญญากุลารักษ 

ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

7. นางสาวนุชนาฎ ปวงคำ ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวยุพารัตน คำนอย ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

9. นางสาวนภัสสร  
ตาพรมมา 

ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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10. นายนุพงษ จันตะพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

11. นางเยาวลักษณ คำวัง ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม 
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

12. นางสาวรัตนา เงินปน ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๓. นายอนุกูล กุลณาวงค ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางปุณญดา อาจกูล ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นางวิลาสธนัน ขำบาง ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวทัศณี วงคสิริ ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๗. นางวิมลสิริ วรรณมณ ี ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นายธนโชติ วงคคำ ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวขวัญฤทัย กาลา ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นายชัยยันต ชวยพรม ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. นางวราภรณ ลินเทศ ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นางธูปทอง ดุสิต ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๓. นางสุดาพร คุณยศยิ่ง ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวดุจเดือน ยากอง ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๕. นางพัทธธีรา มหายศนันท ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๖. นางพัชรินทร ชมศักดิ์ ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวสุประวีณ  
ภูพิริยะนันท 

ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๘. นางสาวขวัญนภา  
กุณาวงศ 

ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๒๙. นางสาวณัฏฐวณีย  
สุรินทร 

ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. นางจินตนา ปนทะลา ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๑. นางเจริญศรี ศิริชาญ ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๒. นางสาววรารัตน อุนคำ ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๓. นางสาวจิรนันท  
ธรรมจันทร 

ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๔. นางสุรินทร หมื่นคำสี ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๕. นางสาวสุดาลักษณ สุภา ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๖. นางสาวปวิชญา  
พงษวิเศษ 

ครู โรงเรียนบานสานนาหนองใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๗. นางธูปทอง ดุสิต ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๘. นางนงคเนตร จงดี ครู โรงเรียนบานธงหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 1 

กรรมการ 

๓๙. นางธัญยมนย  
เรืองวุฒิปญญา 

ครู โรงเรียนชุมชนบานน้ำปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๐. นางอุบลรัตน หมื่นแกว ครู โรงเรียนบานนาผา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๑. นายสมเพชร เชื้อหมอ เจาหนาที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดนาน กรรมการ 
๔๒. นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
๔๓. นางสาวมนัสนันท อุดใจ ครู โรงเรียนบานน้ำครกใหม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ

รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที ่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายสุรเชษฐ ฟองอินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานโจโก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายเกียรติชาตรี  

ไชยะโสดา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นายสราวุธ ขัดเรือน โรงเรียนบานน้ำยอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

กรรมการ 

๔. วาที่รอยตรีเอนก  
หมื่นคำสี 

ครู โรงเรียนแมจริม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕. นายมนัส จิวหา โรงเรียนบานพี้เหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายทรงศักดิ์ หงษหิน ผูอำนวยการบานโรงหมอมิตรภาพที7่5 สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายพิษณุ อินทุภูติ รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดโบสถศึกษา สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
กรรมการ 

๓. นายเจษฎาวุฒิ วงศชัย ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 3 

กรรมการ 

๔. วาที่รอยตรีไพภร มุงดี โรงเรียนบานหวยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ ครู โรงเรียนบานถืมตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  3. การแขงขันจักสานไมไผ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายกอเกียรติ นาลา ผูอำนวยการโรงเรียนบานซับนอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสุพัตรา ทัพใหญ ครู โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพท่ี 79  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางสาวพลับพลึง  เสามั่น ผูอำนวยการโรงเรียน บานน้ำดำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๔. นายชินพัฒน  
สรรพโชคอนันต 

ครู โรงเรียนบานปากลวย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางเกษร อองดา ครู โรงเรียนบานนายาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /4. การแข... 
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 4. การแขงขันจักสานไมไผ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายกอเกียรติ นาลา ผูอำนวยการโรงเรียนบานซับนอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสุพัตรา ทัพใหญ ครู โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพท่ี 79  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

กรรมการ 

๓. นายชินพัฒน  
สรรพโชคอนันต 

ครู โรงเรียนบานปากลวย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 
2 

กรรมการ 

๔. นางสาวพลับพลึง  เสามั่น ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำดำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายบุญสืบ ชาวนา ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 5. การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางเปยมสุข ธิเขียว ขาราชการบำนาญ  ประธาน

กรรมการ 
2. นางพเยาว    ลีลา ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานแหลมเจดีย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางสมาภรณ  
จตุภาพรรณ 

ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๔. นางสาวณิชกาณต ใจปน ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๕. นางสาวรัชนก ยอดยง ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ 

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 6. การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส          
ทางการศึกษา) 
1. นางเปยมสุข ธิเขียว ขาราชการบำนาญ  ประธาน

กรรมการ 
2. นางสมาภรณ  

จตุภาพรรณ 
ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๓. วาที่รอยตรีโชคดี ศรีอุดม ผูอำนวยการโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ 1  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 

กรรมการ 

๔. นางสาวรัชนก ยอดยง ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ 
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

   /5. นางอ... 
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๕. นางอัมพันธุ ดาวนันท ครู โรงเรียนบานทุงนอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 7. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายนิรุช ขอสุข ผูอำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอรรถพร พรหมเผา ผูอำนวยการโรงเรียนบานคางใจ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 
กรรมการ 

๓. นางสาววันเพ็ญ  ยะแสง ผูอำนวยการโรงเรียนบานผาเวียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางพรนัชช เพ็ชรออม ครู โรงเรียนบานโปงวัวแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวพิมลพรรณ  
พรหมทอง 

ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการและ
เลขานุการ 

 8. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายสัญชัย ยอมไธสง ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาแซง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายวัชรินทร  
กลาณรงคชาญ 

ผูอำนวยการโรงเรียนแจซอนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 

กรรมการ 

๓. นายมนตรี  
ถาบูรณะพงศพันธ 

ผูอำนวยการ โรงเรียนบานปาคาปามวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๔. นายสัจจา สัจจะเดช ครู โรงเรียนไหลหินวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางสาวธนาภรณ กุนด ี ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  กรรมการและ
เลขานุการ 

 9. การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายกฤษดา อินแสง ขาราชการบำนาญ  ประธาน

กรรมการ 
2. นายชาญณรงค สุภา ครู โรงเรียนชุมชนบานบอน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
กรรมการ 

๓. นายประสงค อาจหาญ ครู โรงเรียนบานปาตึง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรรมการ 

๔. นางสาวแพรวนภา สารกา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายประพันธ ภาภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 กรรมการและ
เลขานุการ 
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 10. การแขงขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายกฤษดา อินแสง ขาราชการบำนาญ  ประธาน

กรรมการ 
2. นายยรรยง ษมากมลเงิน ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางงู  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายปลันธ ปาวิชัย ครู โรงเรียนทาปลาอนุสรณ 2  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 2 

กรรมการ 

๔. นายตรัณ ชำนาญชาติ ครู วิทยาลัยสารพัดชางนาน  กรรมการ 
๕. นายนันทปรีชา  

พรมพิทักษ 
ครู โรงเรียนบานแมเทิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  11. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางทิพาพร ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวศิริพร ชัยมงคล ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางดวงตา   ลำลึก ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔. นางพิมพณดา  
พีรวิชญวุฒิกร 

ครู โรงเรียนบานผาแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

กรรมการ 

๕. นางสาวสนธยา ไชยสล ี ครู โรงเรียนบานสบมาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  12. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางทิพาพร ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวศิริพร ชัยมงคล ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นงาสาวอุดม ปางฝน ครู โรงเรียนชุมชนบานหลวง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต 1 

กรรมการ 
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๔. นางพิมพณดา  
พีรวิชญวุฒิกร 

ครู โรงเรียนบานผาแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

กรรมการ 

๕. นางสาวสนธยา ไชยสล ี ครู โรงเรียนบานสบมาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 13. การแขงขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายเอกลักษณ ตาแกว ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังลึก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวปพิชญาดา 

 เนตรแสงสี 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานรมเกลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 

กรรมการ 

๓. นางสาวมลฤดี งวนหอม ครู โรงเรียนบานแมเลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๔. นายนพวรรณ  
พรจำเรือนกุล 

ครู โรงเรียนวัดกรับพวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางสาวเกศินี  ธิปนแกว ครู โรงเรีียนบานผาขวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 14. การแขงขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวปพิชญาดา 

 เนตรแสงสี 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานรมเกลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวมลฤดี งวนหอม ครู โรงเรียนบานแมเลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

๓. นางนเรนทร พยอมหวล ครู โรงเรียนวัดบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๔. นายเนติวุฒน  
หงสพิทักษชน 

ครู โรงเรียนบานไรหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางจิตตรา ขันทะสีมา ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการและ
เลขานุการ 

 15. การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางนาตยา เกตุวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยใต  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 
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2. นางพิมพลดา ประยูรพันธุ ครู โรงเรียนสามพันตาราษฎรอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางเมธาวี กลั่นกสิกรรม ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาถ้ำพระ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 1 

กรรมการ 

๔. นางนเรนทร พยอมหวล ครู โรงเรียนวัดบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุพัตรา กลัดคำ ครู โรงเรียนชุมชนบานผักเฮือก สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 16. การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางณัฏฐา อุนแกว ผูอำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวสรวงสุดา  
เจริญวงศ 

ครู โรงเรียนปาแปวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ ครู วิทยาลัยสารพัดชางนาน กรรมการ 
๔. นางสาวญานี เดชะ ครู โรงเรียนบางระกำ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางสาวศศิประภา  
อุนเรือน 

ครู โรงเรียนบานหวยละเบายา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 17. การแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางสาวกมลนัทธ  

ศรีจอย 
ครู โรงเรียนบานอีมาดอีทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายธานี ทาขาว ครู โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางสาวทิพวรรณ ทนุ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญชนก   

สระพุม 
ครู โรงเรียนมะตองประชาสรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. วาที่รอยตรีหญิง บัวตูม  
วุฒิยา 

ครู โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 18. การแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวกมลนัทธ  

ศรีจอย 
ครู โรงเรียนบานอีมาดอีทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายธานี ทาขาว ครู โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางสาวทิพวรรณ ทนุ ครู วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญชนก   

สระพุม 
ครู โรงเรียนมะตองประชาสรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสุณิศา  สปลเลอร ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี – หุนยนต 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. ผูชวยศาสตราจารย 

นพดล กิตนะ 
ผูอำนวยการศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนาน 

ประธาน
กรรมการ 

๒. นายพิเชษฐ ผัดผล ผูอำนวยการฝายบริหารศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อ
ภูมิภาคจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนาน 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายศักดิ์ชัย มะโนแปก หัวหนากลุมงานบุคลากรพ้ืนที่ศูนยเครือขายการเรียนรู
เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนาน 

กรรมการ 

๔. นายเบญจพล ติ๊บขัน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพท่ี 107 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕. วาที่รอยตรี กมล เชียงลา ผูอำนวยการโรงเรียนบานมวงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖. นายธวัช ธรรมศิลป ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗. วาที่รอยตรี สิทธิเดช  
ดีสีใส 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต  

กรรมการ 

๘. นายอัครพงษ ยินดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำลัดสบแกน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายพัฒนา ไชยเลิศ ผูอำนวยการโรงเรียนบานเมืองจัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นางจีรพรรณ สีโน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

  

 

 
 

/11.นายวุ... 



107 
 

๑๑. นายวุฒิชัย โลนันท ผูอำนวยการโรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. เจาหนาที่บริการทั่วไป 
(ทุกคน) 

ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จังหวัดนาน 

กรรมการ 

๑๓. นายวัชรพงค โนทะนะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔. นางอำไพพรรณ  
           แสนบูรณพันธ 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอปุกรณที่ใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นายเบญจพล ติ๊บขัน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพท่ี 107 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายพิพัฒน พังจันทรตา ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
รองประธาน

กรรมการ 
๓. นายปยะพันธ ขันไร ครู โรงเรียนบานหาดเค็ด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ 

๔. นางสาวดวงดาว เดชเสน ครู โรงเรียนราชานุบาล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕. นายอนุสรณ วรรณวิภูษิต ครู โรงเรียนบานน้ำโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖. นายเอกภักดิ์ ยินดีผล ครู โรงเรียนบานนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗. นางศศิธร ยอดออน ครู โรงเรียนบานแมขะนิง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘. นายธนภัทร อภัยรุณ ครู โรงเรียนชุมชนบานออย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๙. นายณัฐพงษ สุยาว ครู โรงเรียนบานน้ำงาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๐. นายปยะพงษ ศรีอักษร ครู โรงเรียนบานหวยมอญครู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๑. นางอัญชลี พรมคำปา ครู โรงเรียนบานทามงคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๒. นายอภิชาติ อายุยืน ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๑๓. นายนิรันดร มหายศนันท ครู โรงเรียนบานสันทะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวมุกดา ปนชัย ครู โรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวเยาวลักษณ  
อั้นซาย 

ครู โรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๖. นางอัญชลี สุขยิ่ง ครู โรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวกานติมา  
ศรีประเสริฐ 

ครู โรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวพิทยา จินะชัย ครู โรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวสุนิสา ณ นาน ครู โรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวพัชราวรรณ  
ปนแกว 

ครู โรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวอนุภา จันไชยยศ ครู โรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๒. นางวิลาวัลย จันโนติ๊บ ธุรการโรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๓. นางเสาวลักษณ  
               สหวงคจินดา 

ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวประกายกาญจน  
ปาคุธ 

ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๕. นางอัจฉราพร สิงหสม ครู โรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๖. นางวาสนา ไชยเลิศ ครู โรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวอนุสรา อนันต ครู โรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๘. นางศิริกัญญา จุลมุสิ ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน สำ 
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๒๙. นางกฤษณา วงคเถื่อน ครู โรงเรียนบานมวงใหม สำ 
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. นางเกศริน อินตะภา ครู โรงเรียนบานเมืองจัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๑. นางสาวพรรณิสา ผาเงิน ครู โรงเรียนบานเมืองจัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

  
 

 
/๓๒. นางสาว... 



109 
 

๓๒. นางสาวกัณฑิมา  
พรหมพันธ 

ครู โรงเรียนบานเมืองจัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๓. นางสาวฐิติพร อุปสม ครู โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๔. นางสาววราภรณ  
ลาดไหล 

ครู โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๕. นางลัดดาพร มาจันตะ ครู โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๖. นางราตรี มะโน ครู โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๗. นางเบญจวรรณ อุนกาศ ครู โรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๘. นางนิตยา แกวใส ครู โรงเรียนบานมวงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๓๙. นายธีรวัฒน กุศล ครู โรงเรียนบานหวยไฮ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๐. นายชัยชนะ  
โพธิ์ศรีทองสกุล 

ครู โรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๑. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะ ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๒. นางสุนัฐฐา บานใจ ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๓. นางจริยา ชายนะ ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๔. นางสาวกาญจนา ใจแกว ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๕. นางณัฐธินันท นนทะชัย ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๖. นางสาวลภัสรดา  
รักษไพรสณฑ 

ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๗. นางสาวพรวิมล ปาผล ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๘. นายชวลิต จันทรผง ครู โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๔๙. นายปฏิพัทธ มั่นเหมาะ ธุรการ โรงเรียนบานน้ำเกี๋ยน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๐. นางเรณู ปญญาเจริญ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 
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๕๑. นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๒. นางสาวจิราพรรณ กันทะ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๓. นางรำพึง ดีสีใส ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๔. นางณัฐปรียา พิมพิลา ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๕. นางสาวจิรายุ สมบัติปน ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๖. นางสาวปาริยา คำมงคล ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๗. นางสาวพิชญา อภิวัน ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๘. นายวีรวุธ ประลังการ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานหนองรัง 
มิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๕๙. นางธนาวดี เชษฐวิสุต ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานหนองรัง 
มิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๐. นางสาววลักษณา  
ณ นาน 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานหนองรัง 
มิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๑. นางสุไมตรี มหาวรรณ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๒. นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๓. นายเดชา ปงยศ ครู โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ 107  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๔. นางสาวธัญญกมน นุสุภะ ครู โรงเรียนบานมวงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๕. นางชลาลัย กันแกว ครู โรงเรียนบานมวงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๖. นางพจนีย วุฒิ ครู โรงเรียนบานน้ำลัดสบแกน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๗. นางปติพร ธรรมราช ครู โรงเรียนบานมวงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๖๘. นางมัตติกา รพีสันติ เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

   /๖๙. นางวิ... 
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๖๙. นางวิไลพร บุญยืน ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๐. นางศิริพร พังยะ ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๑. นางสาวเจนจิรา ไขแกว ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๒. นางสาวรัตนาวดี วังคำ ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๓. นายรังสรรค วาทกุลชร ครู โรงเรียนปาแลวหลวงวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๔. นายอดศิร ภูยาง ครู โรงเรียนบานเมืองจัง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๕. นางสาวกัลยารัตน ภูเขียว ครู โรงเรียนบานมวงตึ๊ด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๖. นายกฤษติกร แปงผางา ครู โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๗. นายจักราวุฒิ โนส ุ ครู โรงเรียนบานมวงใหม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๘. นายจีระศักดิ์ อิ่นแกว ครู โรงเรียนบานน้ำแกนเหนือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๗๙. นายกิตติพงษ ไชยยะ ครู โรงเรียนบานหาดเค็ด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ 

๘๐. นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘๑. นางชญาภา ราชไชยา ครู โรงเรียนบานน้ำลัดสบแกน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

/๓) คณะกรร... 
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 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๑) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
กรรมการ 

๓. นางสาววรลักษณ ภูเรือง ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

๔. นายวิทยะวัฒน แกงอินทร ครู โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

กรรมการ 

๕. นายวรพจน  อุนบาน รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดู(สหราษฎรพัฒนาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๒) ระดับชั้น ป.๑-ป.6  
1. นายรังสิมันต นอยเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ 
2. นายเจริญชัย วงศสิริธารา ครู โรงเรียนหวยน้ำขุนวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายมาโนชญ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ 

๕. นายเรวัช ตามูล ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๓. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๓) ระดับชั้น ป.๑-ป.6  
1. นายเทเวศร มวงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอภิรักษ ภูเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

จังหวัดพิษณุโลก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๓. นายเสกสรรค แสนยากุล ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๔. นายสหรัฐ ปฏิสนธิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๕. นายนิรันดร มหายศนันท ครู โรงเรียนบานสันทะ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
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                ๔. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๔) ระดับชั้น ป.๑-ป.6  
1. นายจตุรงค ลิ้มไพบูลย ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยกุม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายศรัณ บุญวงศ ครู โรงเรียนหวยน้ำขุนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุรศักดิ์ มั่นอิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ 

๔. นายพงศกร รามโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
๕. นายเทวิทร ศรีบุญเรือง ผูอำนวยการโรงเรียนบานเพียงหลวง ๗  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๕. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๑) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา)  
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 
กรรมการ 

๓. นางสาววรลักษณ ภูเรือง ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

๔. นายวิทยะวัฒน แกงอินทร ครู โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

กรรมการ 

๕. นายวุฒิชัย โลนันท ผูอำนวยการโรงเรียนบานตอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๒) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา)  
1. นายรังสิมันต นอยเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ 
2. นายเจริญชัย  

วงศสิริธารา 
ครู โรงเรียนหวยน้ำขุนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายบุญบันดาล พูลพันธ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
๕. นายเรวัช ตามูล ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
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 ๗. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๓) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา)  
1. นายเทเวศร มวงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอภิรักษ ภูเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
กรรมการ 

๓. นายเสกสรรค แสนยากุล ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๔. นายสหรัฐ ปฏิสนธิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๕. นายเอกภักดิ์ ยินดีผล ครู โรงเรียนบานนา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๘. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน (สนามที่ ๔) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา)  
1. นายจตุรงค ลิ้มไพบูลย ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยกุม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายศรัณ บุญวงศ ครู โรงเรียนหวยน้ำขุนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุรศักดิ์ มั่นอิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๔. นายพงศกร  รามโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
๕. นายเทวิทร  ศรีบุญเรือง ผูอำนวยการโรงเรียนบานเพียงหลวง ๗  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๙. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามท่ี ๑) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายวิราช นอยศิริ ผูอำนวยการโรงเรียนบานขุนน้ำคับ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
พิษณุโลก เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวอโนชา ออสวงศ ครู โรงเรียนยางโกลนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

กรรมการ 

๓. นางสุพรรณิการ  
มวงพลับ 

ครู โรงเรียนบานรองหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายเอกพัฒน กลางนภา ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวแววตรา ศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๑๐. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามท่ี ๒) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายพนธวศิษฎ  

กลางนภา 
ครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายหรินทร อินสุขิน ครู โรงเรียนชุมชนบานตุมทา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายดิเรก สุป ครู โรงเรียนบานตอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายธนากร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวจินตชัญญา  
   อิทธิประเวศน 

ครู โรงเรียนสา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๑. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามท่ี ๓) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผูอำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายสดใส แกวประสงค ครู โรงเรียนสวางอารมณวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท 

กรรมการ 

๓. นายมนัส แปนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายพงศธร ปรางคทอง ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
๕. นายภาสกร กติยา ครู โรงเรียนสา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๑๒. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามท่ี ๔) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นางสมมาศ นิศานารถ  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดประชาสรรค  ประธาน

กรรมการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  

เขต ๓ 
 

2. นายประวิทย นาคมอญ ครู โรงเรียนบานพญาวัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรณ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓. นายพงศธร ภักดี ครู โรงเรียนวังบอวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๔. นายธนศาล รอดวินิจ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๕. นายศุภณฐั ไชยศิลป ครู โรงเรียนสา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ 
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 ๑๓. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามที่ ๑) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
1. นายวิราช นอยศิริ ผูอำนวยการโรงเรียนบานขุนน้ำคับ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก  
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวอโนชา ออสวงศ ครู โรงเรียนยางโกลนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

กรรมการ 

๓. นางสุพรรณิการ  
มวงพลับ 

ครู โรงเรียนบานรองหอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายเอกพัฒน กลางนภา ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธัญญวัฒน กาบคำ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๔. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามที่ ๒) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
1. นายพนธวศิษฎ  

กลางนภา 
ครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายหรินทร อินสุขิน ครู โรงเรียนชุมชนบานตุมทา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายดิเรก สุป ครู โรงเรียนบานตอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายธนากร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวจินตชัญญา  
อิทธิประเวศน 

ครู โรงเรียนสา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๕. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามที่ ๓) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
1. นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผูอำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายสดใส แกวประสงค ครู โรงเรียนสวางอารมณวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท 

กรรมการ 

๓. นายมนัส แปนใจ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายพงศธร ปรางคทอง ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
   /5. นายภ... 
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๕. นายภาสกร กติยา ครู โรงเรียนสา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๖. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง (สนามที่ ๔) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
1. นางสมมาศ นิศานารถ  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดประชาสรรค  ประธาน

กรรมการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  

เขต ๓ 
 

2. นายประวิทย นาคมอญ ครู โรงเรียนบานพญาวัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๓. นายพงศธร ภักดี ครู โรงเรียนวังบอวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๔. นายธนศาล รอดวินิจ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๕. นายศุภณฐั ไชยศิลป ครู โรงเรียนสา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๑๗. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามท่ี ๑) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายกฤษดา จำปามูล ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโคบาล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต ๖ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวเกศรินทร  
ชูหมื่นไวย 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโปงไทร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายเจษฎา กองสาคร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายวิวัฒน การมงคล ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๕. นายวรายุทธ เศรษฐี ครู โรงเรียนบานน้ำคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๘. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามท่ี ๒) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายพิษณุ วิจารจิตต ผูอำนวยการโรงเรียนบานซับนอยเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายธีระพงษ แสงสุข ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 
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๓. นางสาวอภิชญา โมคมูล ครู โรงเรียนบานหนองแวน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายปยวัฒน ยศคำลือ ครู โรงเรียนบานวังพง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายชยพล จำชาต ิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินลาดหนองโดน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๙. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามท่ี ๓) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองแวน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายณัฐวิทย ทองมงคล ครู โรงเรียนบานซับนอยเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายธีรวัฒน พันธุแสง ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจรัฐภรณ  
เทพสงเคราะห 

รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรณ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายธีรพงศ ถุงแกว ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๐. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามท่ี ๔) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายอภิวัฒน ภูระวงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองยางหนองไผ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายกสิณ สิมลี ครู โรงเรียนชุมชนบานโคกทม(พิศิษฐพิทยาคาร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายทศพล พุมเกิด ครู โรงเรียนบานหนองแวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายเชษฐ นนทนาท ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๕. นายวุฒิชัย โลนันท ผูอำนวยการโรงเรียนบานตอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
   /21. การแข... 
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 ๒๑. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามที่ ๑) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาววรลักษณ ภูเรือง ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ 

๓. นายอภิรักษ ภูเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

กรรมการ 

๔. นายวิทยะวัฒน แกงอินทร ครู โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

กรรมการ 

๕. นายวุฒิชัย โลนันท ผูอำนวยการโรงเรียนบานตอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๒. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามที่ ๒) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายรังสิมันต นอยเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ 
2. นายวิราช นอยศิร ิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานขุนน้ำคับ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๓ 

กรรมการ 

๓. นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอโนชา ออสวงศ ครู โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

กรรมการ 

๕. นายนิรันดร มหายศนันท คร ูโรงเรียนบานสันทะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๓. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามที่ ๓) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายเทเวศร มวงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ 

๓. นายเสกสรรค แสนยากุล ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
๔. นายธนศาล รอดวินิจ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
๕. นายรุงโรจน ริเปก คร ูโรงเรียนบานทาวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
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 ๒๔. การแขงขันหุนยนตระดับสูง (สนามที่ ๔) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายจตุรงค ลิ้มไพบูลย ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยกุม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพนธวศิษฎ  
กลางนภา 

ครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

๓. นายสุรศักดิ์ มั่นอิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๔. นายประวิทย นาคมอญ ครู โรงเรียนบานพญาวัง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรณ เขต 3 

กรรมการ 

๕. นายวรายุทธ เศรษฐี ครู โรงเรียนบานน้ำคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๕. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามท่ี ๑) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายกฤษดา จำปามูล ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโคบาล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต ๖ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวเกศรินทร  
   ชูหมื่นไวย 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโปงไทร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายเจษฎา กองสาคร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายวิวัฒน การมงคล ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๕. นายวรายุทธ เศรษฐี ครู โรงเรียนบานน้ำคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๖. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามท่ี ๒) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายพิษณุ วิจารจิตต ผูอำนวยการโรงเรียนบานซับนอยเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายธีระพงษ แสงสุข ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๓. นางสาวอภิชญา โมคมูล ครู โรงเรียนบานหนองแวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

กรรมการ 

   /4. นายป... 



121 
 

๔. นายปยวัฒน ยศคำลือ ครู โรงเรียนบานวังพง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายชยพล จำชาต ิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินลาดหนองโดน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒7. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามท่ี ๓) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองแวน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายณัฐวิทย ทองมงคล ครู โรงเรียนบานซับนอยเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายธีรวัฒน พันธุแสง ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจรัฐภรณ  
 เทพสงเคราะห 

รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรณ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายธีรพงศ ถุงแกว ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๘. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามท่ี ๔) ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายอภิวัฒน ภูระวงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองยางหนองไผ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายกสิณ สิมลี ครู โรงเรียนชุมชนบานโคกทม(พิศิษฐพิทยาคาร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายทศพล พุมเกิด ครู โรงเรียนบานหนองแวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายเชษฐ นนทนาท ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๕. นายวรพจน  อุนบาน รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดู(สหราษฎรพัฒนาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒๙. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามที่ ๑) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายกฤษดา จำปามูล ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโคบาล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต ๖ 

ประธาน
กรรมการ 
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2. นางสาวเกศรินทร  
  ชูหมื่นไวย 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโปงไทร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายเจษฎา กองสาคร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายวิวัฒน การมงคล ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๕. นางรุงทิพย เทพประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนสา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๓๐. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามที่ ๒) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายพิษณุ วิจารจิตต ผูอำนวยการโรงเรียนบานซับนอยเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

 
2. นายธีระพงษ แสงสุข ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๓. นางสาวอภิชญา โมคมูล ครู โรงเรียนบานหนองแวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายปยวัฒน ยศคำลือ ครู โรงเรียนบานวังพง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. ชยพล จำชาต ิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินลาดหนองโดน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๓๑. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามที่ ๓) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองแวน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายธีรวัฒน พันธุแสง ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๓. นายณัฐวิทย ทองมงคล ครู โรงเรียนบานซับนอยเหนือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจรัฐภรณ  
  เทพสงเคราะห 

รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรณ เขต ๓ 

กรรมการ 
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๕. นายวรายุทธ เศรษฐี ครู โรงเรียนบานน้ำคา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๓๒. การแขงขันหุนยนตผสม (สนามที่ ๔) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายอภิวัฒน ภูระวงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองยางหนองไผ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายกสิณ สิมลี ครู โรงเรียนชุมชนบานโคกทม(พิศิษฐพิทยาคาร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายทศพล พุมเกิด ครู โรงเรียนบานหนองแวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายเชษฐ นนทนาท ครู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๕. นายวรพจน  อุนบาน รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดู(สหราษฎรพัฒนาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นางนิตยา วรนุช ผูอำนวยการโรงเรียนบานปรางค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายจรูญ จันตะวงศ ผูอำนวยการโรงเรียนบานรอง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
รองประธาน

กรรมการ 
๓. นางจุฬารัตน จิตอารี ผูอำนวยการโรงเรียนบานปาหัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๔. นางสาวนุชนาถ สุทธการ ผูอำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวรัตนาภรณ  
        ภัทรกุลดุษฎี 

ผูอำนวยการโรงเรียนจอมแจงวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นางสาวจริยาภรณ  
               รัตนประภา 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๗. นางบุษณีย บึงกา รองผูอำนวยการโรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 
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๘. นางสาวสุพรรณิการ  
  สุทธหลวง 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๙. นางดวงฤทัย ยะตุย ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางสาวปณิสรา วงศสุยะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
รองประธาน

กรรมการ 
๓. นางบุญประภา  

รัตนะประภา 
ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางพิชญสินี  มีเล ครู โรงเรียนบานรอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. Miss Debonie Munez  
Gutang 

ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. Mr.Benjamin  
 Tetteh Narh 

ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๗. นางสาวพัชรี ศิริชาญ ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นางสาวภัสพิชา ปราบริปู เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนไตรประชาวิทยา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๙. นางสาวปริยาพร  
สุทธหลวง 

เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุม
หองการแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตาม
เกณฑที่กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวน
สมบูรณและรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของ
คณะกรรมการตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 
/3) คณะกรรมการ... 
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 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางสาวศุภกานต  

 ประเสริฐรัตนะ  
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2   

ประธาน
กรรมการ 

2. นางจันทนา  ปวงทุเลา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

กรรมการ 

๓. นางณหฤทัย แกวระดี       ครู  โรงเรียนบานปรางค   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2  

กรรมการ 

๔. Miss Ann Patnaan   ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑  

กรรมการ 

๕. นางกรรณิการ ศรีใชยอุด ครู  โรงเรียนบานจะเขภูหอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                3. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวพรสินี นพวงค ครู โรงเรียนบานโปงเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายชนะชัย เหลืองออน     ครู โรงเรียนบานปวงคำ(ประชาอุทิศ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒  

กรรมการ 

๓. นางสาวโสภิส  ทะกา   ครู โรงเรียนบานหวยแฮว   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  

กรรมการ 

๔. Miss Josie Fawagan  ครู โรงเรียนบานสบกอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางนันทนภัส  ชางเงิน  ครู โรงเรียนสหราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 4. การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางศุภิสรา  อยูระหัด  ครู โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
ประธาน

กรรมการ 
2. นางอังศุมาศ กุลดิลก  ครู โรงเรียนบานบอแกว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2  
กรรมการ 

๓. นางแววนภา  กลีบจำป  ครู โรงเรียนบานสันมะเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 

กรรมการ 

๔. Mrs.Debbonie   
M. Gutang 

ครู โรงเรียนบานปรางค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒   

กรรมการ 

๕. นางสาวนันทิยา   
จันตะวงค  

ครู โรงเรียนบานดอยติ้ว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/5. การแข... 
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 5. การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวสุไลนา  คำภีระ   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวสุชาดา   

บุญมาลา    
ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 4 

กรรมการ 

๓. นางสาวสุขุมาล  
จันทรพุฒิพงศ  

คร ูโรงเรียนนครสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค    

กรรมการ 

๔. Miss Christine 
Matias Pascual  

ครู โรงเรียนบานสบกอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางลำเภา อินทะรังสี  ครู โรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 6. การเขียนเรื่องส้ันภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นางเดือนกวี  ทองกอน ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต ๑          

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาววาริน  รูปทรง คร ูโรงเรียนคีรีวงศวัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2  

กรรมการ 

๓. นางสาวนิโลบล  
 เอี่ยมสำอางค 

ครู โรงเรียนวัดหนองยาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสววรคเขต 2  

กรรมการ 

๔. นางสาวมยุรี พวงอาภัย    ครู โรงเรียนบานปางอายหวยชมภู  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวอังคนา มงคลชัย   ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 7. การเขียนเรื่องสั ้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายกรัณฑ  สมจิตต     ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1  
ประธาน

กรรมการ 
2. นางชไมพร ใจสุขเจริญ   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 2        
กรรมการ 

๓. นางราชาวดี คงเอียด  ครู โรงเรียนวัดขี้เหล็ก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

กรรมการ 
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๔. Miss Ahilam  
Makey Palacat  

ครู โรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางวศินี ขอดเตชะ   ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที ่115   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 12. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายอนุชา ชาญชาง  ครู โรงเรียนพิริยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ 
2. วาที่รอยตรีหญิงศศิธร  

กันใจ  
ครู โรงเรียนแมแตง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม   

กรรมการ 

๓. Miss Hong Lijia  ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑         

กรรมการ 

๔. Miss.Zhao Xue   ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๕. นางพรรณทิพย  
หลี่พานิช  

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน   

กรรมการและ
เลขานุการ 

 13. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวพัทธมน ตนใส    ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายภัทรดนัย หวลศรี  ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ 

๓. Miss Han Hemin   ครู โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑   

กรรมการ 

๔. Miss.Zhao Xue   ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๕. นางสาวปพิชญา  
เทพอาจ  

ครู โรงเรียนบานปรางค   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผลการ
แขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายพรชัย นาชัยเวียง รองผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางปริฉัตร ธนะ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๓. นางสาวละอองดาว  
ทีฆาวงศ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางสาวปณิสรา วงสุยะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

   /5. นายพล... 
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๕. นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๗. นายองคการ วงคเรือง ผูอำนวยการโรงเรียนวรนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๘. นายธวัชชัย ยวงคำ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบกอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๙. นายวรภพ รินฤทธิ์ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก 
มิตรภาพ ที่ ๑๑๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๐. นายเสกสรร ณ นาน ผูอำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๑. นางพวงผกา ศาลาคาม ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวนันทรัตน สมมุติ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสาน “คุรุราษฎรรังสรรค" 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๓. วาที่รอยตรีวีระ มีเล ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบเปด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวแสงเดือน  
อูปแกว 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานชางพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวชุติมันต วันดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำรีพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นายนพคุณ  
  เกรียงศักดานุกูล 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานสอเดนพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นายพันธยศ ศรีนเรศพงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางปุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นายสิทธิพล พรหมมินทร ผูอำนวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นายภิญโญ ภูมิอรัญ ผูอำนวยการโรงเรียนไลออนสบานหนองปลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒๐. นายสมศักดิ์ จิตตรง ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒๑. นางกรวิกา อนโต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒๒. นายจักรกฤษณ อุปจักร ผูอำนวยการโรงเรียนบานยอดดอยวัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

    
/23. นางภ... 
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๒๓. นางภาวิณี วิกาศ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานสบกอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔. นางสาวอลิษา มงคล รองผูอำนวยการโรงเรียนวรนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน รายงานผลการแขงขัน และ
งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นายธวัชชัย ยวงคำ ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบกอน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายจิรายุ จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
รองประธาน

กรรมการ 
๓. นายนิพจน ปอมทองแดง ครู โรงเรียนวรนคร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๔. นายเฉลิมพล  
กวาวสิบสอง 

ครู โรงเรียนวรนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นายบรรยง อินตะ ครู โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นายหาญ จินดาสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๗. นายวทัญู ปญญาภู ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๘. นางบัววรรณ ยะสุข นักวิชาการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๙. นางสาวธิติยา ทิพยจำนง เจาพนักงานธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวนาถยา อุดอาย เจาพนักงานธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๑. นายสิโรจน อินไชย ครู โรงเรียนบานวังเลียง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๒. นายธีรทัช บุญทา เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนไตรราษฎรวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวขวัญฤทัย ธนะ ครู โรงเรียนบานน้ำฮาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔. นายจักรกริช  
จิตมโนวรรณ 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

   /มีหนา... 
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มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสนิ   
                ๑. การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นายคงวุฒิ ไพบูลยศิลป ผูทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประธาน

กรรมการ 
2. นายอรรณพ  จูจันทร ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงราย 
กรรมการ 

๓. นายสมถวิล  ผาเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔. นายประกาศ   
เพียรสามารถ 

ผูทรงคุณวุฒิ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๕. นายวัชรากร  จูจันทร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๖. นายสุวิทย  ทองคำ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๗. นายไสว   สุทธไชย ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๘. นายประวิทย  อนุรักษ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๙. นายสุทิน  บัวมั่น ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๐. นายบุญลือ  โพธิ์ขำ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑1. นายสุขะวัฒน  สุขทั่ง ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑2. นายสุรพงษ  อินทจักร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๓. นายทรงยศ  หลาสุข ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๔. วาที่รอยตรีวีระ  มีเล ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบเปด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๑๕. วาที่รอยตรีพีรระวัชล   
  ดอนมงคล 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังเบอะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นายจักรกฤษณ  อุปจักร ผูอำนวยการโรงเรียนบานยอดดอยวัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นายพันธยศ  ศรีนเรศพงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางปุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานเลี้ยว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๙. นายอำพล โทอรัญ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานโปง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 

กรรมการ 

  
 

 
/20. นายส... 
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๒๐. นายสมศักดิ์  จิตตรง ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ ผูอำนวยการโรงเรียนไลออนหนองปลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒2. นายเอกชัย   ปจดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบปาก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๒๓. นายประหยัด ทัพธานี ผูอำนวยโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๒๔. นายอธิปตย  อยูสุข ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานบางลายใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๕. นางจุรีรัตน  มีเพชร ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวพนาวรรณ  
ไทยเจริญ 

ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวยุพา ไทยเจริญ ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘. นางสาวมัลลิกา  วิฤทธิ์ ครู โรงเรียนผานศึกสงเคราะห 2  
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๙. นายพีระศักดิ์ สกุลเวช ครู โรงเรียนบานหัวดอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๓๐. นางสาวสุกัญญา   
ถนอมมิตร 

ครู โรงเรียนบานหนองขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๓1. นางกัทลี  คารมณปราญ ครู โรงเรียนบานสายคำโห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๓2. วาที่รอยเอกมนัส  ศรีทา ครู โรงเรียนบานใหมวังตะเคียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๓. นายเอกพงษ   
พิทักษกำพล 

ครู โรงเรียนบานเวียงเดิม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๓๔. นายพัสกร  โตเสนห ครู โรงเรียนนครไทย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๓๕. นายหลม  วิชัย ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 
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๓๖. นายยง  แสนโซง ครู โรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓๗. นายบรรยงค  อินตะ ครู โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓๘. นายไชยา ฟนเฟอย ครู โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๓๙. นายนิพจน  ปอมทองแดง ครู โรงเรียนวรนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๒. การแขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. นายคงวุฒิ ไพบูลยศิลป ผูทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประธาน

กรรมการ 
2. นายอรรณพ  จูจันทร ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงราย 
กรรมการ 

๓. นายสมถวิล  ผาเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๔. นายประกาศ   
เพียรสามารถ 

ผูทรงคุณวุฒิ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๕. นายวัชรากร  จูจันทร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๖. นายสุวิทย  ทองคำ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๗. นายไสว   สุทธไชย ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๘. นายประวิทย  อนุรักษ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๙. นายสุทิน  บัวมั่น ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๐. นายบุญลือ  โพธิ์ขำ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑1. นายสุรพงษ  อินทจักร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑2. นายทรงยศ  หลาสุข ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๓. นายเอกชัย   ปจดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบปาก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 
กรรมการ 

๑๔. วาที่รอยตรีวีระ  มีเล ผูอำนวยการโรงเรียนบานสบเปด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๕. วาที่รอยตรีพีรระวัชล   
 ดอนมงคล 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังเบอะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๑๖. นายจักรกฤษณ  อุปจักร ผูอำนวยการโรงเรียนบานยอดดอยวัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๗. นายพันธยศ  ศรีนเรศพงษ ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางปุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๑๘. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานเลี้ยว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 
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๑๙. นายอำพล โทอรัญ ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานโปง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 

กรรมการ 

๒๐. นายสมศักดิ์  จิตตรง ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ ผูอำนวยการโรงเรียนไลออนหนองปลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๒2. นายประหยัด ทัพธานี ผูอำนวยโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๒๓. นายพัสกร  โตเสนห ครู โรงเรียนนครไทย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๒๔. นางประเสริฐศรี  กำจาย ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการ 

๒๕. นางกัทลี  คารมณปราญ ครู โรงเรียนบานสายคำโห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๖. นางจุรีรัตน  มีเพชร ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวพนาวรรณ  
 ไทยเจริญ 

ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘. นางสาวยุพา ไทยเจริญ ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นายนิพจน  ปอมทองแดง ครู โรงเรียนวรนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓๐. นางสาวมัลลิกา  วิฤทธิ์ ครู โรงเรียนผานศึกสงเคราะห 2  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๓1. นายรัฐเขต   แรงทน ครู โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๓2. นางสาวสุกัญญา   
ถนอมมิตร 

ครู โรงเรียนบานหนองขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๓. วาที่รอยเอกมนัส  ศรีทา ครู โรงเรียนบานใหมวังตะเคียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๑ 

กรรมการ 
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๓๔. นายเอกพงษ   
พิทักษกำพล 

ครู โรงเรียนบานเวียงเดิม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 

กรรมการ 

๓๕. นายหลม  วิชัย ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๖. นายยง  แสนโซง ครู โรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓๗. นายบรรยงค  อินตะ ครู โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓๘. นายไชยา ฟนเฟอย ครู โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

๓๙. นายสุขะวัฒน  สุขทั่ง ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๓. การแขงขันการจัดการคายพักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นายคงวุฒิ ไพบูลยศิลป ผูทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประธาน

กรรมการ 
2. นายรังสรรค เกิดศรี รองผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 กรรมการ 
๓. นายจิราวุธ  คุมจันทร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๔. นายชูรัตน  จันทรพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๕. นายธีระพล  ตุมพวง ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๖. นายสมภพ  ประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๗. นายปรารมภ ทองบุรี ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๘. นายสุทธิชัย เดโชชัย ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๙. นายดำเกิง  ทิพยกนก ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๐. นายสมกียรติ์  

ขาวสมบูรณ 
ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 

๑1. จาสิบเอกจเร วิฤมธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑2. นายวีระ ศิริรัตน ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๓. นายสุรพงษ ศิริเขตต ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๔. นายประจญ สีหนาท ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๕. นายสงา สิทธิ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๖. นายปยะ แกวหาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ กรรมการ 
๑๗. นายพีรพงศ หมอนทอง ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
กรรมการ 

๑๘. นางกรวิกา  อนโต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นายณัฐปกรณ เอี่ยมแดง ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

   /20. นายม... 
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๒๐. นายมลตรี คำแผลง ผูอำนวยการโรงเรียนบานตลุกขอยน้ำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 2 

กรรมการ 

๒1. นายบุญเกิด  
มณีอุดมทรัพย 

ครู โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒2. นายปรินซ มัทธุรส ครู โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นายอรรณพ  ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

๒๔. นายอำนาจ  ศรีทิม ผูอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสามงาม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๕. นายวิรุฬห คุมอารีย รองผูอำนวยการโรงเรียนวังเจาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

๒๖. นายนภดล คงปอม รองผูอำนวยการโรงเรียนนาโบสถวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวสกาวรัตน ศรีธิ รองผูอำนวยการโรงเรียนจุนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

๒๘. นายอภิวัฒน บึงมุม ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

กรรมการ 

๒๙. นายเจตนิพิฐ  เมธีผาติกุล ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๐. นายศิวาวุฒิ  สอนเมน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการ 
๓1. นายทรงพล กาณะรักษ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซี  

อินเตอรเนชั่นแนล 
กรรมการ 

๓2. นายธนวัฒน ยี่สิบแสน ครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

กรรมการ 

๓๓. นายยุทธนา  นาอุดม ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเพชรบูรณ  

กรรมการ 

๓๔. นายภคพล  เอมเอี่ยม ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ 

๓๕. นายวิทยา  อินอยู ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

กรรมการ 

๓๖. นางวันเพ็ญ  แสงศรี ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๗. นายวัชรกร  สุรินทร ครู โรงเรียนปายวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 

กรรมการ 

๓๘. วาที่รอยตรีเจษฎา   
แกวจิโน 

ครู โรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 
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๓๙. นายไพเราะ  ขัดสุข ครู โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

๔๐. นายจิรายุ  จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๔. การแขงขันกิจกรรมการเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยา
เสพติด) ระดับชั้น ป.1-ป.3 
1. นายโสภณ  ศรีจั่นเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรดล  ยอดสาร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง 
กรรมการ 

๓. นางสาวกฤษณา บริคต ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร 

กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  ธงหิมะ ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอวน 

กรรมการ 

๕. นายธนารักษ การุณยรัต ผูทรงคุณวุฒิ นักเทคนิคการแพทย   
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปว 

กรรมการ 

๖. นายวิชาภรณ  คันทะมูล ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปว 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๕. การแขงขันกิจกรรมการเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยา
เสพติด) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นายโสภณ  ศรีจั่นเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรดล  ยอดสาร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง 
กรรมการ 

๓. นางสาวกฤษณา บริคต ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร 

กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  ธงหิมะ ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอวน 

กรรมการ 

๕. นายธนารักษ การุณยรัต ผูทรงคุณวุฒิ นักเทคนิคการแพทย   
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปว 

กรรมการ 

๖. นางวิชาภรณ  คันทะมูล ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปว 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๖. การแขงขันกิจกรรมการเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยา
เสพติด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายโสภณ  ศรีจั่นเพชร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ ประธาน

กรรมการ 
2. นายวรดล  ยอดสาร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง 
กรรมการ 
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๓. นางสาวกฤษณา บริคต ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร 

กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  ธงหิมะ ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอวน 

กรรมการ 

๕. นายธนารักษ การุณยรัต ผูทรงคุณวุฒิ นักเทคนิคการแพทย   
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปว 

กรรมการ 

๖. นางวิชาภรณ  คันทะมูล ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปว 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๗. การแขงขันกิจกรรมกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ระดับชั้น ป.4-6 
1. นางเกษร  แกวตา ผูทรงคุณวุฒิ ดานยุวกาชาด ประธาน

กรรมการ 
2. นายประหยัด  ทัพธานี ผูอำนวยโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางปรานอม อินบรรเลง ผูทรงคุณวุฒิ ดานยุวกาชาด กรรมการ 
๔. นางศิวลักษณ  ธาราศรี ผูทรงคุณวุฒิ ดานยุวกาชาด กรรมการ 
๕. นางวิมลรัตนฺ  สุภานันท ผูทรงคุณวุฒิ ดานยุวกาชาด กรรมการ 
๖. นางรสริน  พิมพไลย ผูทรงคุณวุฒิ ดานยุวกาชาด กรรมการ 
๗. นางศรีวรรณา  เรือนสุภา ครู โรงเรียนบานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 
เขต 1 

กรรมการ 

๘. นางสาวศศิมา  นามวงษ รองผูอำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๘. การแขงขันกิจกรรมกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยหางปาสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวธนพร พิกุล ผูอำนวยการ โรงเรียนบานหวยกาง "รัฐประชาสงเคราะห" 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๔ 

กรรมการ 

๓. นางอารียรัตน  จิณะ ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปว 

กรรมการ 

๔. นางนิศารัตน  ศิริมงคล ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปว 

กรรมการ 

๕. นางจีราภรณ  นึกไมลีม ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร 

กรรมการ 

๖. นางสาวธิดารักษ  
วรเวชานนท 

ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปว 

กรรมการ 
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๗. นางสาวขนิษฐา  ปญญาภู ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสถาน 

กรรมการ 

๘. นายนันทวุฒิ  นันทะ ครู โรงเรียนผานศึกสงเคราะห ๑  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวมณีนุช  ศรีเสนา ครู โรงเรียนผานศึกสงเคราะห ๑  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นายพีรนันท  ไชยราช ครู โรงเรียนบานหวยหางปาสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑. นายกิตติพงษ หมอปา ครู โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายชุมพล  ใจอุน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๑๓. นางจิตนา  สุทธิพงษ ผูทรงคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๙. การแขงขันกิจกรรม สภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑-ป.6 
1. นายนันทวัฒน  เข็มทอง ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมทาแพ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวปุญชรัสมิ์  
แสนอินอำนาจ 

รองผูอำนวยการโรงเรียนบานดงน้ำเดื่อ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุวัฒน โยปญญา ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางถ้ำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางพวงผกา  สาลาคาม ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางวรรณรักษ  หงษทอง ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองกุลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๑๐. การแขงขันกิจกรรม สภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวนันทรัตน   

สมมุติ 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานสาน (คุรุราษฎรรังสรรค) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายณคพศ  ปยภัทรกุล ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังกวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต ๒ 

กรรมการ 
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๓. นางสมร  สุทธหลวง ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางกอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นายแสนชล ยินดี รองผูอำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุดาวรรณ   
ยามา 

ครู โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษตาก เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๑. การแขงขันกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.1-
ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. ผูชวยศาสตราจารยพัชรี   

ถุงแกว 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ประธาน

กรรมการ 
2. นายประสงค  นามกรณ ผูทรงคุณวุฒิ (YC : Youth Counselor) กรรมการ 
๓. นางรัชฎาพร   

ศักดิ์ฌเศรณี 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 4 

กรรมการ 

๔. นางสาวน้ำฝน เทียนทอง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 

กรรมการ 

๕. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นางบัววรรณ  ยะสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๗. นายนาวี  สินธุมาศ นักจิตวิทยาโรงเรียน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๘. นางจิราภา  อินสองใจ ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

             ๑2. การแขงขันการทำหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นางเฉลิมพร วงศนันท ครู โรงเรียนบานน้ำลัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวณัฏฐสิริ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบานบอน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
กรรมการ 

๓. นางสาวชาวิณี สำล ี ครู โรงเรียนวัดพระเจานั่งแทน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 

กรรมการ 

๔. นางสาวธัญญา  
ศรีอาวัชนาการ 

ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 

กรรมการ 

๕. นางสาวพรพิมล ยอดแกว ครู โรงเรียนบานเสี้ยว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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             ๑๓. การแขงขันการทำหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางคนึงนิตย เขียวสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนาน ประธาน

กรรมการ 
2. นางพัชรี   ธรรมวันทา ครู โรงเรียนชุมชนตำบลแมกัวะ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ 
กรรมการ 

๓. นางสาวศรุตา  ยะกาวิน ครู โรงเรียนบานแมปอกใน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวขวัญธิดา ลือชัย ครู โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางจินดาภัทร   โนไชยา ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

            ๑๔. การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ 
1. นายพานุ  

รัตนพิทักษสกุล 
ผูอำนวยการโรงเรียนธาราบรรพต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางนัยนา ยะตา ครู โรงเรียนบานต๊ำพระแล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรรมการ 

๓. นางพชรวรรณ  ศรีวิกุล ครู โรงเรียนชุมชนบานปาไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางสาวศิริลักษณ พันธสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกัณภิรมย  
             กันทะตั๋น 

ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

             ๑๕. การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางกาญจณีย ธีระเดช ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพิทยา รอดสุนทรา ครู โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

๓. นางนารินทร  มากบุญ ครู โรงเรียนชุมชนตำบลแมกัวะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางปาริชาติ ภูมิอรัญ ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางอมรรัตน   คำสีทิพย ครู โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และสรุปผลการแขงขัน     
ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
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กลุมการศึกษาพิเศษ  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายสมพงษ อุนใจ ผูอำนวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางปวริศา สิงหอุดร ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนาน 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กรรมการ 

๓. นายชัยพร พันธุนอย ผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๔. นายณรงคกร สิงหอุดร รองผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดนาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๕. นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผูอำนวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๖. นายพงศกาญจน คำสีแกว รองผูอำนวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๗. นางสาวชญาณธนิดา  
บัวผัน 

รองผูอำนวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๘. นายจิระวัฒน วังกะ รองผูอำนวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๙. นางจิณณปภัสร โพธิ์ทอง รองผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นางสุภางค สารเถื่อนแกว รองผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖  

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางภิรญา สอนศิริ รองผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖  

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กรรมการ 

๓. นางนงคราญ ดวงตา รองผูอำนวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจิตรลดา ตนผล ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๕. นางสาววีรานันท ไชยถา ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 
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๖. นายนิพนธ คำฝน ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๗. นายชัยภัทร ใจดี รองผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

๘. นางกัลยาณี ดวงสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๙. นางสาวสงกรานต  
มหามิตร 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณและ
รายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการตัดสิน 
และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – ภาษาไทย)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายจิระพงษ คำวงค ผูอำนวยการโรงเรียนบานปงสนุก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายสุทัศน อินตะแสน ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงกวาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
กรรมการ 

๓. นางนิลัดดา เพตะกร ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสระวงค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน ขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอนุรักษ ระวังการ ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยทาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕. นายนิยม ฝนพรหมมินทร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับ
ผูมาเขารวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  
สื่อสารประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและ
เก็บรวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนน
ใหผูบันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นายสุทัศน อินตะแสน ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงกวาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางญาณินท งานวิชา ครู โรงเรียนบานปงสนุก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
รองประธาน

กรรมการ 
๓. นายวัรณัฐ ทนะวัง ครู โรงเรียนบานปงสนุก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 
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๔. นางเนตรนรินตร  
  วีระเชวงกุล 

ครู โรงเรียนสกาดพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางปนปนัทธ วงศสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบานดอนตัน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นางกนกวรรณ ชะเต ครู โรงเรียนบานปงสนุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๗. นายนิยม ฝนพรหมมินทร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

   /มีหนาที่... 
มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ

รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     3.1 เรียนรวม – ภาษาไทย   
                     1. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น บกพรอง
ทางรางกายฯ ออทิสติก ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายนิเวศน ศรีออน ผูอำนวยการโรงเรียนบานสองแคว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวกชณิกา มาสิม ครู โรงเรียนแมยาววิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

3. นางปรียาภรณ   
กฤตพลวิวัฒน 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

        2. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น 
ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากน้ำ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางอัพมวัน จันทรี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นางภัทราวดี ทีฆาวงค ครู โรงเรียนสกาดพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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     3. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น 
ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาววิจิตรา  

ยศหลวงฝน 
ผูอำนวยการโรงเรียนชูวิชาราษฎร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางพิกุล ธรรมลังกา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

3. นางนิตยา พุมทอง ครโูรงเรียนบานดอนแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  4. การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ 
1. นายฉัตรมงคล  

รัตนปญญา 
ผูอำนวยการโรงเรียนแมกงวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายศุภชัย วงษา ครู ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

3. นางสาวขวัญชนก  
จันทะนะ 

คร ูโรงเรียนสกาดพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  5. การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ 
1. นายเจนพจน  หวงกำแหง ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานแมยะ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางณัฐกานต ชุมใจ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแมโจ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นางเนตรนรินทร  
 วีระเชวงกุล 

ครู โรงเรียนสกาดพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  6. การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ 
1. นางพิชญาภา  

 จันทรโภคทรัพย 
รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแมตะมาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางหนึ่งนุช  
มาตุรงคพิทักษ 

ครู โรงเรียนบานปากดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 3 

กรรมการ 

3. นายอติ เลี้ยงเพชร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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      7. การแขงขันจัดทำหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 
และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางศิริภา แกวนวล ครู โรงเรียนบานกอหลวง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวรำพึง เทศะ ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กรรมการ 

3. นายพงษภัทร โพธิเลิศ ครู โรงเรียนบานหวยทาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผลการ
แขงขัน     ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายสาธิน ปวนคำมา ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำเลียง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางนงเยาว  

ทองทิพยนาง 
ครู โรงเรียนบานทุงกวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายธีรวัฒน วังแสง คร ูโรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔. นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นายสาธิน ปวนคำมา ผูอำนวยการโรงเรียนบานน้ำเลียง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางนงเยาว  

ทองทิพยนาง 
ครู โรงเรียนบานทุงกวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายธีรวัฒน วังแสง คร ูโรงเรียนบานน้ำเลียง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔. นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     3.๒ เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                     1. การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู   
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖  
1. นางสาวพิชาภรณ  

  อิ่มกระจาง 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางศุกัญญา จันตะวงศ ครู โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นางจันทรา รักคำ รองผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองแวน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                     ๒. การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖  
1. นายธีรวัฒน วังแสง ครู โรงเรียนบานน้ำเลียง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางจารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร 
กรรมการ 

3. นายบูรชาติ ศิริเปง ศกึษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                     ๓. การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖  
1. นางสาวสุภาวดี สังคพร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายสุฤทธิ์ บุญรอด ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

3. นางอารีย อิ่นแกว ครู โรงเรียนแสนทองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผลการ
แขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
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การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – การงานอาชีพ)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายเสกสรร ณ นาน ผูอำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายสวัสดิ์ ตะผัด ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอนแกว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๓. นายวัชระ ยะปญญา ผูอำนวยการโรงเรียนบานพราวกลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นายกิติพงษ พันธุลี ผูอำนวยการโรงเรียนบานแพะกลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นายนพคุณ  
 เกรียงศักดิ์ดานุกูล 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานสอเดนพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๖. นายชิตพล แคแดง ผูอำนวยการโรงเรียนบานใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นางปทมา ศริิพันธุ ครู โรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางสุชาดา พิสมร ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๓. นายสุรพงษ ไตรจินดา ครู โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางชมเดือน คำผัด ครู โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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     3.๓ เรียนรวม – การงานอาชีพ 
       1. การแขงขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น  
ป.1-ป.6 
1. นางสาวยุพิน  

บุญประเสริฐ 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต ๔ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวพิรานันท  
  ธิติพงศวรทัต 

ครู โรงเรียนบานปาแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

กรรมการ 

3. นางธนพร เพราะจะโปะ ครู โรงเรียนบานพี้ใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      2. การแขงขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น 
ป.1-ป.6 
1. นางรจนา กาแกว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวจันธวรรณ  

ศรีนวล 
ครู โรงเรียนบานปาแดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 3 

กรรมการ 

3. นางสาวธัชพรรณ  
  กันทะเนตร 

คร ูศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      3. การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายยศวัฒน พุฒตาล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอำนาจ แสนแสง ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน โองวัน ครู โรงเรียนวัดดอนสัก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      4. การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นางวรัญญา  เสียงโต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดสิงหศรีสวาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวสรญารักษ  
ปานดำ 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

กรรมการ 

3. นางปทมา ศิริพันธุ ครู โรงเรียนชุมชนบานเฟอยลุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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      5. การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายอนุสรณ  พุทธจร ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองมวงไข (มวงไขวิทยาคาร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอดิเทพ ธิวงศสาย ครู โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
กรรมการ 

3. นายสาคร สะสม ครู โรงเรียนบานรอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      6. การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายสิงหา บุญเอี่ยม  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเสกสรร   
อายสุรินทร 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานเหลา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรรมการ 

3. นายบัญญัติ ยะวัน ครู โรงเรียนแมมอก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      7. การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายชำนาญ สิงหใส  ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานวังหิน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางปราณี สมสวาง ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
3. นางนงเยาว นามทองดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกยาว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      8. การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายอัศวิน  งามดี ผูอำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบานแมจองไฟ  

(รัฐราษฎรพัฒนา)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายอุบล พงษพัฒน ครู โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

กรรมการ 

3. นายอดุลย โนราช ครู โรงเรียนพนาสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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      9. การแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายนราทิพย ดารดาษ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางศศิธร ตาทอง ผูอำนวยการโรงเรียนบานสะแกงาม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

กรรมการ 

3. นางชมเดือน คำผัด ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      10. การแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นายเอกรินทร พงษพาน นักวิชาการวัฒนธรรม  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางราตรี อินทำ ขาราชการบำนาญ  กรรมการ 
3. นางสาวพิชญาภา  

 นาคทรัพย 
ศึกษานิเทศก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      11. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพรองทางการเรียน ระดับชั้น ป.1-
ป.6  

1. นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายจรูญ ทาราทิพย ครู โรงเรียนสหราษฎรบำรุง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นายศิริวัฒน เทพคำ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัดเชียงราย กรรมการและ
เลขานุการ 

      12. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-
ป.6  
1. นายวราวุธ จรัสธิอวน ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานหลวง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางศุภจิตร มาตรมุงคุณ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
กรรมการ 

3. นายกิตติศักดิ์ จันทรคำ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผลการ
แขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
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การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – ศิลปะ)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายสถิตย อุทุมพร ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาวงศ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นางพวงผกา ศาลาคาม ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๓. นายยุทธนา สะตะ ผูอำนวยการโรงเรียนมณีพฤกษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางมณีลักษณ  
เทพอินทร 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานปอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นายรัชชานนท เทพอาจ ผูอำนวยการโรงเรียนบานกิ่วจันทร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายกาวพารักษ ชาวสาน ครู โรงเรียนบานทาวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

๓. นายบุญเรือง เตาสิงหแกว ครู โรงเรียนบานนาวงศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นายสมัคร เนตรทิพย ครู โรงเรียนบานนาวงศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     3.๔ เรียนรวม – ศิลปะ 
      1. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
บกพรองทางรางกาย ออทิสติก ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวนงนุช พันธจุย ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายจิรวัฒน  

วาสนะตระกูล 
ครู โรงเรียนบานทุงคัวะ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 
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3. นางสาวนภางค อวนออน คร ูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      2. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางนุชรี เกี๋ยงคำ คร ูโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายศุภนิต สิทธิชัย ครู โรงเรียนบานปรางค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

3. นางสาวรสพร  
พรวนหาญ 

ครโูรงเรียนบานริมใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      3. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางกัลยณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางนิศากร มูลคำ ครู โรงเรียนบานสบกอน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ 

3. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชา คร ูศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
จังหวัดเชียงใหม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      4. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เห็น บกพรองทางรางกายฯ ออทิสติก ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
1. นางสาวเพลินพิศ  

จันตะยอด 
ครู โรงเรียนบานสบเปด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 

กรรมการ 

3. นางนิรมล ปนทอง ครโูรงเรียนขุนยวมวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      5. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นายนันทวัฒน เข็มทอง ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมทาแพ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางมณีลักษณ เทพอินทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานปอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นางเพ็ญภารัตน  
เครือขอบ 

ครโูรงเรียนบานริมใต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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      6. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6 
1. นางพัทธนันท พิพิธนวงค ผูอำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวปฎิญญา อิ่มเทศ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
กรรมการ 

3. นายนพวรรณ  
พรจำเรือนกุล 

ครู โรงเรียนวัดกรับพวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      7. การประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางพัทธนันท พิพิธนวงค ผูอำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวปฎิญญา อิ่มเทศ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
กรรมการ 

3. นางสาวนรีนาฏ  
ทองเครือ 

ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      8. การแขงขันเตนหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ระดับชั้น ป.1-ป.6  
1. นางผกาพรรณ วงคจา ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยหอม(ราษฎรสามัคคี)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวมณีวรรณ  
ฟูบินทร 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

กรรมการ 

3. นายกาวพารักษ ชาวสาน ครู โรงเรียนบานทาวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายพันธยศ  

ศรีนเรศพงษ 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางปุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายประสิทธิ์ จินะสาม ผูอำนวยการโรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางสาวจงกล แกวโก ผูอำนวยการโรงเรียนบานสะปน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 
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๕. นางสาวสุพรรณ  
เมฆแสน 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยทรายขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย  สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
๑. นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายพันธยศ  

ศรีนเรศพงษ 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางปุก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๓. นายประสิทธิ์ จินะสาม ผูอำนวยการโรงเรียนบานไร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๔. นางสาวจงกล แกวโก ผูอำนวยการโรงเรียนบานสะปน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุพรรณ เมฆแสน ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยทรายขาว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     3.๕ เรียนรวม – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
      1. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6  
1. นางณัฐฐินันท นวลหมวก ผูอำนวยการโรงเรียนบานเดนดาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. ชนิกานต ปญญาคำ ครโูรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

3. นายประทีบ คำตัน ครู โรงเรียนแสนทองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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      2. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
รางกายระดับชั้น ป.1-ป.6  
1. นางจงกล แกวโก ผูอำนวยการโรงเรียนบานสะปน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายโย ใจวงค ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 

กรรมการ 

3. นายเอกราช สุเต็ม ครูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนาน 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      3. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู  
ระดับชั้น ป.1-ป.6  
1. นายภูวนาถ แสงนาค รองผูอำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายธนากร อิ่นอาย ครู โรงเรียนบานน้ำชางพัฒนา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการ 

3. นายปกร จตุรทิศ คร ูศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7  
จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      4. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวจันทวรรณ  

ทองคำ 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายคมกฤษ โยมงาม คร ูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

3. นางสาวจารุกัญญ  
วงศไชย 

ครู โรงเรียนบานมวงคำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      5. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
รางกาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวปณณพร  

เดชขจร 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบางกระทุม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

กรรมการ 

3. นายอภิวัฒน อมาตยกุล คร ูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
/6. การแข... 
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      6. การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
1. นางสาวปราณีต อนันตะ ครู โรงเรียนบานสนามบิน (ประชาศึกษา)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 

ประธาน
กรรมการ 

2. วาที่รอยตรีศิริพล  
รวมสุข 

ครูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนาน  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

3. นางสาวศุภิญดา วันละ ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผลการ
แขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 
คณะกรรมการจัดการประกวด แขงขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายเกียรติศักดิ์  

สุทธหลวง 
ผูอำนวยการโรงเรียน เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายศราวุธ ธรรมวงศ รองผูอำนวยการโรงเรียน เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายธนกฤต หนักหลอ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางทัศนีย มะโน ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางนงลักษณ รักษาพล ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายอิทธิพล จิตอารี ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางอุบลวรรณ หลาแกว ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางพุมพวง วรสันติวงศ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางรัญจวน คำชนะ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๑1. นางธัญวรัตม กุลวรรณ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /๑๒ นางสา... 
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๑2. นางสาวลาวัลย สุโรพันธ รองผูอำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑3. นางสาวสุพัตรา  
อนุรักษสกุลสิม

เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางสาวปาณิศา  

ปญญาวงค 
ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางพุมพวง วรสันติวงศ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางมลฤดี เตชะตา ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางศุราลักษณ แกวโก ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายปภังคกร เมฆแสน ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางดาราลักษณ อินปา ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางธัญชนก สิริบุญตา ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางวชิรญาณ มาผิว ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางมณีภัทร รางแดง ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางจันทราณี วงศจันทร ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางพรมราตรี สุทธิแสน ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางสาวนันทิกานต อาจ
หาญ 

ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสาวกัญญาภัทร  
กฤตยามาศ 

ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นายบุตราลักษณ สืบบุตร ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /15. นางส... 
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๑5. นางสาวรุงทิวา กาศมณี ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางสาวนันทิกานต  
อาจหาญ

ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นายภราดร หมื่นโพธิ์ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นายธราภพ ยานการ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นางกรรณิการ ตามัย ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นางลำแพน บูรณะชาติ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางอินทิราลักษณ  
นันไชย 

ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นายอิทธิพล จิตอารี ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นายกฤษณพงศ ชุมมวล ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นายโพธิบูรพ แกวทอง ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นายพิศุทธ รัตนวงศ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางสาวจนัญญา อูปตะ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นางจินดา ยังศิริ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นายธราภพ ยานการ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นายบุญยม วรรณโกฎิ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นายสวิง ธนะตา ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นายเชาวฤทธิ์ กันศร ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นายสิทธิศักดิ์ สระคำ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นางสาวพิมพชนก อรวงค ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๓4. นางพนิดา ฑีฆาวงค ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓5. นางสาวนุศรา สินชู ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นางสาวเบญจวรรณ  

จอมคำ 
ครู โรงเรียนอุโมงควิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน 

ประธาน
กรรมการ 

2. วาที่รอยตรีพิษณุ ปจดี ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายณัฐนนท มูลณี  ครู โรงเรียนวังโปงพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

4. นางอมรา ศรีบุญเรือง
  

ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๕. นางประพิมพร แสนทวีสุข
  

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 
1. นางพัฒนา กันอาทา ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางมณทิรา จำรูญ ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางจีรนันท  พักนา  
 

ครู โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

4. นางวณิชยา ธุระอบ ครู โรงเรียนเมืองแงง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางพิมพลักษณ  
อินตะวิชา 

 

ครู โรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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                  3. การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นางศิริญญา เขื่อนแกว ครู โรงเรียนลำปางกัลยานี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายศุภกิจ สมศรี ครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ 

3. นางสุวพัชร เนียมหอม ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  4. การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางจินตนา ศิริรักษา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายกฤติเดช ปนเกี๋ยง ครู โรงเรียนฟากทาวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

3. นางศิริญญา เขื่อนแกว ครู โรงเรียนลำปางกัลยานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

4. นายศุภกิจ สมศรี ครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

5. นายเอนก สุภา ครู โรงเรียนลองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 5. การแขงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นางวาสนา ปญสุวรรณ ครู โรงเรียนแมใจวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวกุลธิดา  

หลามะณี 
ครู โรงเรียนลำปางกัลยานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

3. นายประพันธุ สมันจิตร ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 6. การแขงขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-ม.6 
1. นางราตรี คำวงศ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวกฤติยา วรศรี ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
         

กรรมการ 
3. นางสาวหิรัญญา อุปถัมภ ครู โรงเรียนบานหลวง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ 
    เลขานุการ 

 7. การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายกิติศักดิ์ พรมคำ

  
ครู โรงเรียนลำปางกัลยานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางจุฑามณี ทะขัติ
  

ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการ 
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3. นางสาวธนัชญา  
  ศุภศิริภิญโญ 

ครู โรงเรียนไมยาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

4. นางวณิชยา ธุระอบ ครู โรงเรียนเมืองแงง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕. นางชนกนันท คำจิตร ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ 
    เลขานุการ 

     8.  การแขงขันเรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางดรุณวรรณ แกวมี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางเมธาวี ขันทะสอน ผูอำนวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายพงษวิศิษฐ ปะนัดถา ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

กรรมการ 

4. นายภัทรพงศ จำปาวัน ครู โรงเรียนแมทะวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางสาววิรัญญา พรมจักร ครู โรงเรียนศรีนครนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 9.  การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นายกิตติกรกวิน ปนแกว

  
ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายรุจิสันต ชูรักษา ครู โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

3. นายกรณพงศ  
 พัฒนปกรณพงษ 

ครู โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๑  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

กรรมการ 

4. นางสาวศศิธร มาลา
  

ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางฉันทิตา แกวชมภู
  

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ 
    เลขานุการ 

 10.  การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายยงยุทธ อุทธิยา

  
ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางภัทราปภา บัวอาจ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายรุงโรจน กันทาเขียว ครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 
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4. วาที่รอยตรีพิชิต  
แกวสุรีวงษ 

ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเพชรบูรณ  

กรรมการ 

๕. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 11.  การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓   
1. นางสุจิตรา ยศอาจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานา  
ประธาน

กรรมการ 
2. นายคมสันต ขันทะสอน ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายสุธีรชิต  
เกรียงไกรเวช 

ครู โรงเรียนลองวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

4. นางพิมพทอง มหาแกว ครู โรงเรียนลำปางกัลยานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง คร ูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

 กรรมการและ 
     เลขานุการ 

 ๑๒.  การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางนิตยา  

หงสศุภางคพันธ 
รองผูอำนวยการโรงเรียนจอมทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

ประธาน
กรรมการ 

2. พระมหาภัทรดนัย กำจัด รองผูอำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กรรมการ 

3. นายพงศณภัทร นันศิริ
  

ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

4. นางสุวลักษณ รัตคธา ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๕. นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๓.  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นางสาวปรียาลักษณ  

 พงษอยู 
ครู โรงเรียนตากพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

ประธานกรรมก
 

2. นางจุฬาวรรธน สะสม ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการ 

3. นายสุประวีณ จินดา ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 
4. นางลีลา  จำมะเทวี คร ูโรงเรียนพานพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ 

๕. นางสาวพวงผกา ไชยชนะ ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๑๔.  การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายไพบูลย ณ เชียงใหม ครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางพิชาวีร  

อมรรัตนปญญา 
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร เชียงใหม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ 

3. นางสาวนิธิกานต ปญญา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

 กรรมการและ 
     เลขานุการ 

 มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายกมล สุทธาวาส ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายเวธิต ยะต ิ รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางสาวอริศรา สะสม รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายรุงโรจน เชียงแข็ง รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางธัญยรัตน พลทิพย รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวภัทรานิษฐ  
จันทรอินทร 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางนฤมล นิ่มพยา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางสาวณัฐวรรณ  
ดาวนันท 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

10. นางสาวอภิสรา จินะ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
 

/๒) คณะกรรมก... 
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 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางอมรรัตน นิกรวงศสิริ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวธัญพิชชา สุริยะพรหม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางสาวทัศนพร วงศพุฒ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายนิวัฒน พันนอย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางนฤมล นิ่มพยา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวสิริรัตน ดอกเกี๋ยง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นายบรรยวัสถ พิชัยวงศ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายนพพล สุขภิรมย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายวัชระศักดิ์  
วรรณโยธา 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางสาวอภิสรา จินะ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางศุภรัตน สะสม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นายจิรัฏฐ กาละด ี ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางเยาวลักษณ  
สุวรรณตระการ 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางวัชราวไลย วงศใหญ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางมนชยา อธิกรม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางจิรารัตน บริวัน ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นางทิพวรรณ จำปาแกว ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

    
/19. นางส... 
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๑9. นางสาววิลาวรรณ มงคล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นายภัชรณันติ์  
ศรีประเสริฐ 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางสาวณัฐวรรณ 
ดาวนันท 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นายภาคภูมิ อินตะแกว ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นายปยะวัฒน ทะนันไชย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางสาวรัชนีกร เกิดไชย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางสาวภรปริญญา  
เพชรสุภา 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นายธีราวัฒน ไชยเขียว ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นายพนาสันต กาบวัง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นายศาตราพิพัฒณ  
ศิริภาณุกุล

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นางสาวอรวรรณ ไชยดี ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. พวงพันธ ชูสกุลนิติสินธุ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นางศิริรัตน แอแปร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นางสาววชิราภรณ ปจนัน ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นางสาวศุภมาส เจดียปน ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓4. นายอภิราม งานชูกิจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓5. นายณัฐวัฒน จันทูล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓6. นายพงศกร  
สกุลบุญญาธิการ

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓7. นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

   /มีหนาที่... 



166 
 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณและ
รายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง ผูอำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพันธยุทธ นอยพินิจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

กรรมการ 

3. นางสาวอรพิน อิ่นอาย ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.4-ม.6 
1. นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง ผูอำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพันธยุทธ นอยพินิจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

กรรมการ 

3. นางสาวอรพิน อิ่นอาย ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ 
    เลขานุการ 

                 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นายรักชาติ  

ประเสริฐพงษ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประธาน

กรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยชม  

ปานตา 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กรรมการ 

3. นายกอปรคุณ  
อุดมธนวานิช 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ 

กรรมการ 

4. นายนครินทร เครือวัลย ครู โรงเรียนศึกษานารี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

    
/5. นายส... 
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5. นายสมพงษ อุทธิยา ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการและ 
    เลขานุการ 

 4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. รองศาสตราจารย 

จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประธาน

กรรมการ 
2. นายเอกบดินทร  

กิตติจริยา 
ครู โรงเรียนหวยสักวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๓. นายกิตติพิชญ 
 สภานุชาต 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

กรรมการ 

๔. นางอรุณี ปะนัดถา ครู โรงเรียนวาปปทุม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

กรรมการ 

๕. นายกิตติคุณ อินทนนท รองผูอำนวยการโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

  กรรมการ
และ        

เลขานุการ 
 ๕. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายวีรวัฒน ไทยขำ

  
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ประธาน

กรรมการ 
2. นายผดุงเกียรติ ปานแดง ครู โรงเรียนสารธรรมวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางสาวกนกภรณ  
ขุนสมุทร 

ครู โรงเรียนจอมทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

               
กรรมการ 

4. นางสาวมยุรี ซาวจำปา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ 

5. นายจักรกฤษณ พรมไชย ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

 กรรมการและ 
     เลขานุการ 

 ๖. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายวัชรพงษ อนรรฆเมธี

  
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ 
2. นางรุจิรา กองจันทร

  
ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

3. นางสาวรุจิรัตน  
พรหมรักษ 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายโสภณ สุธรรม ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมแรม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 

กรรมการ 

    
/5. นางส... 
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5. นางสาวณัฐกานต  
 ภูมิคอนสาร 

ครู โรงเรียนนารีรัตน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๗. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นายวราวุธ บุตรรัตน

  
ครู โรงเรียนหวยราชพิทยาคม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางวรรณพร  
ทสะสังคินทร 

ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

3. นางสาวภทรพรรณ  
พัฒนธนเศรษฐ 

ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

กรรมการ 

4. นางนันทรัตน ฤทธิ์บำรุง
  

ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

กรรมการ 

5. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการและ               
เลขานุการ 

 ๘. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายวราวุธ บุตรรัตน

  
ครู โรงเรียนหวยราชพิทยาคม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางวรรณพร  
ทสะสังคินทร 

ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

3. นางเฉลิมพร  ชาญรักษา ครู โรงเรียนนานนคร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางสาวจำลองลักษณ  
  หิรัญวิทย 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๙. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายทอน วิลา  ครู โรงเรียนบานสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางฉวีวรรณ ศิริวงค ครู โรงเรียนแมต๋ำตาดควันวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

3. นายปรัชญา สัมมาทรัพย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

4. นายวิรัช ญาณปญญา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

5. นายภัทรวิชญ กานันใจ ครู โรงเรียนอุโมงควิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน 

กรรมการ 

6. นางสาววราลักษณ  
เต็มขันท 

ครู โรงเรียนวังฃิ้นวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

   /7. นายเ... 
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7. นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ
  

ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 

กรรมการ 

8. นางสาวอาจรีย ศรีคำสุข ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

๙. นายภูริต พงษพิรุณ ครู โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวอรพรรณ  
เตชนันท 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวสุภาพรรณ  
สิทธิวงศ 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๑๒. นางศิริลดา เปยงชมภู ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๐. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
๑. นายทอน วิลา 

  
ครู โรงเรียนบานสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3  

ประธาน
กรรมการ 

๒. นางฉวีวรรณ ศิริวงค ครู โรงเรียนแมต๋ำตาดควันวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๓. นายปรัชญา สัมมาทรัพย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

๔. นายวิรัช ญาณปญญา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๕. นายภัทรวิชญ กานันใจ ครู โรงเรียนอุโมงควิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๖. นางสาววราลักษณ  
เต็มขันท 

ครู โรงเรียนวังฃิ้นวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

๗. นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 

กรรมการ 

๘. นางสาวอาจรีย ศรีคำสุข ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร  

กรรมการ 

๙. นายภูริต พงษพิรุณ
  

ครู โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวอรพรรณ  
เตชนันท 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๑๑. นางสาวสุภาพรรณ  
สิทธิวงศ 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

๑๒. นางศิริลดา เปยงชมภู ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๑. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
๑. นายพิสิฏฐ ชาวเสมา ครู โรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
 ประธาน
กรรมการ  

๒. นายกฤษณพล ศรีประมัย ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

๓. นางอัจฉรี แสงพันธ ครู โรงเรียนอุมผางวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

๔. นายอำพน คำเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๕. นายพีรวิชณ ธนพิเชษฐ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวธมลวรรณ สุภาพ ครู โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗. นายแซน มาแวน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๒. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
๑. นายพิสิฏฐ ชาวเสมา ครู โรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ประธาน

กรรมการ 
๒. นายกฤษณพล ศรีประมัย ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ 

๓. นางอัจฉรี แสงพันธ ครู โรงเรียนอุมผางวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ 

๔. นายอำพน คำเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๕. นายพีรวิชณ ธนพิเชษฐ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวธมลวรรณ สุภาพ ครู โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗. นายแซน มาแวน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๑๓. การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
  1. นางสาววิมพวิภา ระลึก

  
รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีนคร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวเสาวลักษณ  
ศรีทอง 

ครู โรงเรียนฟากทาวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

3. นางกนกวลี ปานตา
  

ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

4. นางนาตยา สุธรรม ครู โรงเรียนสองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

5. นางสาวชญาภา  
 สารเถื่อนแกว 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวรุงนภา จาวอวน ครู โรงเรียนบอสวกวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวกาญจนา ยศหลา ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๔. การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
  1. นางสาววิมพวิภา ระลึก

  
รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวเสาวลักษณ  
ศรีทอง 

ครู โรงเรียนฟากทาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

กรรมการ 

3. นางกนกวลี ปานตา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

4. นางนาตยา สุธรรม ครู โรงเรียนสองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

5. นางสาวชญาภา  
สารเถื่อนแกว 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวรุงนภา จาวอวน
  

ครู โรงเรียนบอสวกวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวกาญจนา ยศหลา ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  ๑๕. การแขงขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. วาที่รอยตรีบุญญบุตร  

     ฐาปะนา 
ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

 ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวจิตรลดา  
คันธะวงค 

ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

3. นางสาวปารณีย บุญสม
  

ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 
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4. นางสาวสุภาพรรณ  
ขันแกว 

ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

5. นายนวพล คมบาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔  
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

6. นางสาวจุรียพร ชุมวงศ
  

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสุดธาวรรณ  
เกษประทุม 

ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

         มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายประกวด  

พายัพสถาน 
ผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายบรรจง ขอดแกว รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวศศิวิมล  
หอมนวล 

รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายนพรัตน ใบยา ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสุภาพ นากาศ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายอนุรักษ เมฆแสน ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางสาววิศารัตน ภิยะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

10. นายธรรมนูญ พันชน เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขนั และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

/๒) คณะกรร... 
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 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางสาวพัชรนัน สุขใจ ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายเชิด ปนแปง ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายปวินท สุทธหลวง ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายภคพล วัฒนะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายเอกวัฒน เขื่อนธะนะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายชัยยศ จงจิตร ครู โรงเรียนปว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวณัฐพร แกวมา ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางสาวนิโลบล ปนทา ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางสาวสุมนลักษณ   
                      สุวรรณ     

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางกนกพร ประทุมแกว ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางสาวพัชรินทร สมบัติ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางอรณี ผาแกว ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสุรีพร เขียวสมบัติ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางรัชนี บูรณพันธ ครู โรงเรียนปว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นายพุทธพงศ  
เลขะวิพัฒน 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางอารีย พิเคราะห ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางสาวพิมลพรรณ  
                    ธรรมไชย 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นายธวัชชัย ศิริคำวงค ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นางมยุรา ปญญาวงค ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /20. นางช... 
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๒0. นางชมพูนท  
             วัฒนะกุณพันธ 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นายวรพงศ กาแกว ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นางสาวสุธารส ไชยศิลป ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นางสาวปริญญารัตน  
                       แซทอ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางอุมาภรณ มวงพัฒนา ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางสาวกันยารัตน  
                      คำสิทธ ิ

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นางสาวสุกัญญา  
                    ปราบหงส 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นายธนากร สอนใจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นางสาวธัญจิรา ทาวหนอ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นางปวีณา ปนทอง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นางอลิศชา สุริยะวงค ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓4. นางมธุละดา วีระพันธ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓5. นายสมชาย ตนใจ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓6. นางสุพรรษา เขื่อนธะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓7. นางสาวกิตติภรณ วังกะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที ่

/กำหนด... 
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กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นายศินุพล พิมพพก ผูทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
  ประธาน
กรรมการ

2. นายปกรณ สุนทรเมธ ผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 กรรมการ 

3. นางเจนจิรา ลานแกว ผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 กรรมการ 

4. นายเนรัฐชลา  
สุวรรณคนธ 

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ 

5. นายชลธิชา กฤษณเพ็ชร ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ 
6. นายศิวากร แกวมี ผูอำนวยการ โรงเรียนบานวังน้ำขาว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 

กรรมการและ    
เลขานุการ 

 ๒. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายประลองยุทธ  

ศรีปาลวิทย 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประธาน

กรรมการ 
2. นายวิศณุสรรค  

ชาติอารยะวดี 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ 

3. นายปกรณ จันทรอินทร ผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

4. นายกฤษดา  
เหลืองทองคำ 

ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ 

5. นางสาวภัทรานิษฐ  
ดำรงคโรจนธนัท 

ผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย 
พรรณพร กุลมา                    

ผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

ลฎาภา  ลดาชาต ิ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธาน

กรรมการ 
2. นางสุกานดา รุณวุฒิ ครู โรงเรียนนานอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
 กรรมการ 

3. นางวรรณฤดี แกวมีศรี ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ 
4. นางสาวขนิษฐา สกุลวา ครู โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวธิษะณา กะรัตน ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานา  
กรรมการและ

เลขานุการ 
   /4. การปร... 
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 ๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นางปทมา ภูสวาสดิ ์ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางอรทิตย มีขันเพชร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ 

3. นายมนัส ใจมะสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
4. นางภคธีรา อุปจักร ครู โรงเรียนบอเกลือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

5. นางสาวมะลิวัลย ไชยโย ครู โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นายเอกชัย จันทรตา

  
ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางนัททิดา ระลึก  ครู โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางสาวอัญญารัตน คำ
กอน 

ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

กรรมการ 

4. นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ
  

ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

กรรมการ 

5. นางไพลิน ยาวิไชย  ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. รองศาสตราจารย ลือชา  

ลดาชาต ิ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประธาน

กรรมการ 
2. นายสมชาย พันธุสันติกุล รองผูอำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
กรรมการ 

3. นางสาวจิรนันท จิตจง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

4. นายจักรพงษ ไชยสุย รองผูอำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

5. นางสาวนันทณิภัค วังแสง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  ๗. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นายปรภูมิ อินจับ ครู โรงเรียนแมพริกวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ 
    

 
/2. นางศิ... 
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2. นางศิรดา กวินวัชรกุล ครู โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

กรรมการ 

3. นายวิแทน ปวกพรมมา ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

4. นางธิณัฐรัตน สิงหแกว ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

5. นายมนตรี นันตา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๘. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายไพศาล  

ดวงจักร ณ อยุธยา 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา  ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวญาณี เชื้อเมือง

  
ศึกษานิเทศก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

3. นายธีรวัช อุดคำมี ผูอำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ 

4. นายปยะวัฒน กูบขุนทด
  

ครู โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค  

กรรมการ 

5. นางสาวนันทชา อัมฤทธ
  

ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๙. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1. นางขวัญใจ สังขจันทร

  
ครู โรงเรียนอุดมดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครสวรรค 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวปาริชาติ ผาสุก
  

ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

กรรมการ 

3. นางศศิปรียา  
ธนากรพิพัฒนกุล 

ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

      กรรมการ 

4. นางสาวอโนทัย  
สุดวังยาง 

ครู โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

5. นางดวงสมร ดวงตา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

  กรรมการ
และ

เลขานุการ 
 ๑๐. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางฟาริดา เดชะกูล ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวสิรินดา สุทธไชย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางบุญฑริกา วงศคำลือ ครู โรงเรียนลำปางกัลยานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

   /4. นางพ... 
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4. นางพนิดา แกวมาลา ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

5. นายโพธิบูรพ แกวทอง ครู โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๑1. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยมืออิสระ ม.๑-ม.๓   
1. นายอนุสรณ ระลึก ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลปาตาล ประธาน

กรรมการ 
2. นายศิลปชัย จิตตรง ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายภิญโญ สุวรรณ ครู โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

4. นายนครินทร คำบูชา ครู โรงเรียนคลองบางกะอี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

กรรมการ 

5. นายสัจจะ รุณวุฒิ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑2. การแขงขันเครื่องบินพลังยาง  ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นายอภินันท สุขโสม ครู โรงเรียนแมตืนวิทยา   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายพัฒนากร อุนใจ เจาหนาคอมพิวเตอรโรงเรียนทุงชาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานา  
กรรมการ 

3. นายปฐมพงศ พันธุุสด ครู โรงเรียนทาทองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

กรรมการ 

4. นางนาฏชนก สิงหวี ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๒  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

5. นายอนุรักษ เมฆแสน ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๓. การแขงขันอากาศยานบังคับดวยวิทยุ ประเภทพิชิตเปาหมาย  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายสินมหัต ฝายลุย

  
ผูทรงคุณวุฒิ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธาน

กรรมการ 
2. นายเจตฎา ศรีนวล ผูอำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกพิทวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 กรรมการ 

3. นายอนันต ปงยศ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 กรรมการ 

4. นายสุริยา  
จันทรประสพโชค 

ครู โรงเรียนวัดบานพริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  

กรรมการ 

5. นางสาววณิดา เข็มกลัด
  

ครู โรงเรียนวัดลำพระยา(แชมชอยวิทยา) สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /มีหนาที่... 
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มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายประกวด  

พายัพสถาน 
ผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายไตรพฤกษ ผางาม ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายกมล สุทธาวาส ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายบรรจง ขอดแกว รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวศศิวิมล หอมนวล รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายพิภพ อินตะภา นักวิชาการคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

9. นายธีระพล ทาวถึง นักวิชาการคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายนพรัตน ใบยา ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสุธาลักษณ  

จันทรสูรย 
ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายภคพล วัฒนะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางกานตพิชชา  
เจียมรุงรักษา 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

    
/5. นางสุ... 
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5. นางสุภาพ นากาศ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสุพรรษา  
เขื่อนธะนะ 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวกิตติภรณ วังกะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางสุธาลักษณ  
จันทรสูรย 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางอัจฉรา นิลทะวงษ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางสาวอัจฉริยา  
สารถอย 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางสิริกานดา วรยศ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นายอลงกต สุทธหลวง ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นายธีรภัทร สวัสดิ์สภุผล ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นายอรรณพ สิทธิสาร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางสาวณัชเมธาวรรณ  
วุฒิ 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางปยมาศ พาใจธรรม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางอรุณี ชัยพิชิต ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นางสาวทิพากร  
แกวอินทร 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นางอรวรรณ ศรีอักษร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นายดำรงค คันธะเรศย ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒1. นางหรรษา สิทธิพงศ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ 

/และราย... 
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และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                ๑. การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. ผูชวยศาสตราจารยนงนุช  

เกตุย 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปกรณ สุนทรเมธ ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นายพิทยฐากร  
ธวัลยากรนารา 

ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ 

๔. นายวรการ ประพัฒนสิริ ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๕. นายทวีศักดิ์ กาบปญโญ ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                ๒. การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

มนตรี  อินทโชต ิ            
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต ประธาน

กรรมการ 
2. นายสุริยาวุฒิ เกตุย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายณัฏฐคเณศ  

ทองอยูสุข 
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔. นางสาวศิริลักษณ  
แกวศิริรุง 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๕. นางสาวขนิษฐา  
หอมจันทร 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๓. การแขงขันการสราง Motion Infographic ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

มนตรี อินทโชติ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปกรณ สุนทรเมธ ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นางสาวยุภวดี  
ณัฐสิฐโสภณ 

ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔. นายชายหลวง  
ดิษฐะบำรุง 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๕. นางสาวศิริลักษณ  
แกวศิริรุง 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๔. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

คทาวุธ แกวบรรจง 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายวิสุทธิพงษ ทาแกว ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ 
   /3. นายธี... 



182 
 

3. นายธีรพงษ บุญสมปาน ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นทการศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน 

กรรมการ 

๔. นางสาวสุรินทร อุนแสน ครู โรงเรียนเถินวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

๕. นางสาวขนิษฐา  
หอมจันทร 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๕. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายปกรณ จันทรอินทร ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวยุภวดี  

ณัฐสิฐโสภณ 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นางสุขสวรรค คำวงค ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๔. นายรวินทโชติ สุทะกุล ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๕. นายวรวิทย ฝนคำอาย ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๖. การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

โกเมศ กาญจนพายัพ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน

กรรมการ 
2. นายปกรณ จันทรอินทร ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
กรรมการ 

3. นางสาวยุภวดี  
ณัฐสิฐโสภณ 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๔. นายพงศธร สายใจ ครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๕. นางสาวเมตตา  
ตาละลักษณ 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๗. การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมช่ัน (๒D Animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

สัญญา  เครือหงษ     
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ 
2. นายชายหลวง 

ดิษฐะบำรุง 
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. นางสุขสวรรค คำวงค ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๔. นางสาวขนิษฐา  
หอมจันทร 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๕. นางสาวศิริลักษณ  
แกวศิริรุง 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๘. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

มนตรี  อินทโชต ิ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต ประธาน

กรรมการ 
2. นายกิจจาณัฏฐ  

ตั้งจิตนุสรณ 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นางพัชราภรณ  
หงษสิบสอง 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๔. วาที่รอยตรีหญิงสุภาพร 
  กันภัย        

ครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

๕. นายวรวิทย ฝนคำอาย ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๙. การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. ผูชวยศาสตราจารยโกเมศ 

 กาญจนพายัพ                    

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน
กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย 

สัญญา  เครือหงษ 

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 

3. นางพัชราภรณ  
หงษสิบสอง 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๔. นางสาวเมตตา  
ตาละลักษณ 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๕. นายวรวิทย ฝนคำอาย ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๐. การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารยโกเมศ  

 กาญจนพายัพ  
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน

กรรมการ 
2. นายปกรณ สุนทรเมธ ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
กรรมการ 

3. นางสาวจุฑามาศ  
วงษเขียว 

ผูอำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา กรรมการ 

๔. นางสาวชุติชมกานต  
บุญทา 

รองผูอำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ 

๕. นายกองเกียรติ ธนะมิตร ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๑. การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

โกเมศ กาญจนพายัพ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน

กรรมการ 
2. นายกองเกียรติ ธนะมิตร ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
กรรมการ 
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3. นางสาวเมตตา  
ตาละลักษณ 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๔. นางสุขสวรรค คำวงค ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

๕. นายวรวิทย ฝนคำอาย ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารยนงนุช  

เกตุย 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย 
ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย        

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นายอนันต แปนทองคำ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายพิภพ มณีจำนงค ผูทรงคุณวุฒิ  

วิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
กรรมการ 

๕. นางกัลยา พรมสาสน ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๓. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

นงนุช เกตุย 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย 
ชาญยุทธ กาญจนพิบูลย        

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นายอนันต แปนทองคำ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายพิภพ มณีจำนงค ผูทรงคุณวุฒิ  

วิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
กรรมการ 

๕. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครู โรงเรียนปาแดดวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  ๑๔. การสราง Webpage Application ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

คทาวุธ   แกวบรรจง 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายปกรณ จันทรอินทร ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

3. นายวิสุทธิพงษ ทาแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นางสาวพิชชยานาฏ  

รีรักษ 
ครู โรงเรียนแมจันวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

๕. นางสาวขนิษฐา  
หอมจันทร 

ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการแขงขัน 
ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. พระชยานันทมุน,ี 

ผูชวยศาสตราจารย 
ผูอำนวยการ  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายกมล สุทธาวาส ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. พันตำรวจเอกวิระศักดิ์  
ฝอยทอง  

ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรภูเพียง 
 สถานีตำรวจภูธรภูเพียง 

กรรมการ 

4. นางดวงเดือน บุญศรี ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตำบลมวงตึ๊ด 

กรรมการ 

5. นายสิทธิชัย อุนสวน ผูอำนวยการสำนักงานวิชาการ  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

6. นายเวธิต ยะต ิ รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นายรุงโรจน เชียงแข็ง รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางธัญยรัตน พลทิพย รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย 
เชษฐ  นิมมาทพัฒน 

รองผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยฐิติพร  
 สะสม 

รองผูอำนวยการ วิทยาลัยสงฆนครนาน 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑1. นางเพ็ญลักษณ  
 พรหมสกุลปญญา 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. พระครูสมุหอุทัย 
อุทยเมธี 

อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑3. พระปลัดวัชรพงษ  
วชิรปฺโญ 

อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑4. พระครูใบฎีกาวชิรวิทยธีร 
สุวณฺโณ 

นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑5. นายสุรเชษฐ คำใจ อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑6. นายเดนภูมิ อินตะวัง อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑7. นายอนันต จิตอารี อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 
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๑8. นายโสภณ บัวจันทร อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆนครนาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๑9. นางจิรวรรณ ตันตระกูล นักจัดการงานทัวไป  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๒0. นางสาวปยะฉัตร ดีสีใส นักจัดการงานทัวไป  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๒1. นางกัญจนพร เกิดชอ นักวิชาการการศึกษา  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๒2. นางสาวอุษา เลาดี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๒3. นางขวัญดาว  
วิญูชาคริต 

บรรณารักษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการ 

๒4. นางจุฑามาศ คำสม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒5. นางอิษฎาภรณ คุชบิล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   

1. นางสาวมนรดา เรืองเมือง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวกมลวรรณ  
แกวอินแสง 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายนนทธยา วาทกุลชร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางวาสนา ออนแกว ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวฐณิญา  
ภิญณภัฒน 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางธัญญารัตน รสหอม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวปยาภรณ  
 ฝนพรมมินทร 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายสันติ คำเต็ม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /9. นางฐิ... 
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9. นางฐิติรัตน ไชยสิร ิ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางสาววัชราวรรณ  
กันแกว 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางนภาพร วรรณภพ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางอัญชลี เรืองไพศาล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสาวปณฑิตา ไชยโย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นายทักษกร เพ็ญมณี ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางสาวพิชญาลักษณ  
ฝากมิตร 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นายนิมิตร แกวโก ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นายธีราวัฒน ไชยเขียว ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นางสาวชลดา นันทะนอย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นายจำลอง สุขสาร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางคัทลียา  
พลเกิดชอธนะ 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นายชลันทร มัชชาปาโต ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นางอัญชลี เรืองไพศาล ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางสาวณัฐธิดา ดวงทิพย ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นายพิเชษฐ ใบยา ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางสาวนงลักษณ ตันคำ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นายจตุรนต อุปถัมภ ครู โรงเรียนนานประชาอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นายวัชรพล เทพสิทธิ์ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๒9. นายศุวัชรกัณต กันทะตา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓0. นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรีครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. นายนพดล ธรรมใจอุด

  
รองผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ ประธาน

กรรมการ 
2. นายวาฑิต บัวมีธูป  ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางสาวเมธาพร  
สงกานตทิพ 

ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

4. นางสาวมาธวี กันทะสอน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคแพร กรรมการ 
5. นางสาวสิริวลี พิลา ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ 
 2. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นางสาวกุลริศา พลฉวี ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางศศิวิมล คำวังจันทร ขาราชการบำนาญ กรรมการ 
3. นางกชกร ระลาธิ ครู โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
กรรมการ 

4. นางสาวพัชรพร สิรินาจ ครู โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

5. นางเปรมจิต พุทธวงศ ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการและ
เลขานุการ 

 3. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นางสาวอัฉราภรณ  

เสวันนา  
ผูอำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางดิศรานันท ผูกจิต ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการ 

3. นางฆัสรากร วงคไชย ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

   /4. นายพ... 
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4. นายพนม ไชยพรพัฒนา
  

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ 

5. นายพลวัฒน  
กวางประสิทธิ์ 

ครู โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรครัชมังคลาภิเษก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

 4. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายวีระพันธุ ดอนทวม ผูอำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางประทิน สิทธิวงศ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ 

กรรมการ 

4. นางโชติรส แตงดารารัตน ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

5. นางเยาวเรศ รัตนะ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 5. การประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นายจิรัฎฐ สุขใจเหลือ

  
ครู โรงเรียนแมใจวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายกรภู ไชยวงศ ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. วาที่รอยตรีหญิง ฉัตรกมล  
เชื้อสะอาด 

ครู โรงเรียนพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

กรรมการ 

4. นายอัฐศิษฏ หาญไพโรจน ครู โรงเรียนชาติตระการวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

กรรมการ 

5. นายเอกนรินทร วีระวงค
  

ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  6. การประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายพิเชษฐ บุญทวี

  
ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายอัศวิน กลับมา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมพิทยาคม 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ 

3. นายปติพงษ ปนแกว ครู โรงเรียนแจหมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

4. นายวรานนท  
 คลังสีดาวรนรากุล 

ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  กรรมการ 

5. นางสาวพิมพใจ สมศรี
  

ครู โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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  7. การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.๖ 
1. นายชัยวุฒิ แปงหลา ศึกษานิเทศก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายกุลชาติ ชัยมงคล ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
กรรมการ 

3. นายชยวีร กุนใจ ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

4. นายณัฐวุฒิ สุดจิตร ครู โรงเรียนจานกรอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ 

5. นายยุรนันท สถานปา ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 8. การประกวดละครประวัติศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.๖ 
1. นางศิริวรรณ กันศิริ ครูกำแพงเพชรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายชัยวัฒน แกวกุลา ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายวิเชียร ใจดี รองผูอำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

4. นายวรพจน กันธิยะ ครู โรงเรียนบานหวยแมซาย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

กรรมการ 

5. นายธีรพล เปงมา ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  9. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. นายอรรถวุธ ใบยา ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวสุบินรัตน  

รัตนศิลา 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ  

กรรมการ 

3. นางสาวมณฑิรา จินะโสติ ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ 

4. นายดนัย ใจเย็น ครู โรงเรียนบานนาออม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กรรมการ 

5. นางสุทธีรา นัยติ๊บ ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 10. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางนิภา ขันตรี ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ 
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2. นางสาวคนงนาฏ รุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ  

กรรมการ 

3. นายชาญวิทย บุญอาจ ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ 

4. นางกรรนิภา ยุติธรรม ครู โรงเรียนโคงไผวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ 

5. นายวัชรพล เทพสิทธิ์ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 11. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3  
1. 1.   นางสาวลักษณาวดี  

คชเศียร 
ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ประธาน
กรรมการ

 2.  นางสาวนิยานันท  
 วุฒิพนมศักดิ์ 

ผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน กรรมการ

 3. วาที่รอยเอกบรรจงฤทธิ์  
  

 สุทธสม 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

 4. นางสาวมาลัย ฟกเขียว  ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ

 5. นายชำนาญ ยาปน ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

  12. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 1. นางสาวณัชฉรียา  

ชำนาญพันธ 
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

 ประธาน
กรรมการ

 2. นายพงศวิสิฐ คำยันต ผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน          กรรมการ
 3. นางชลิดา สุหลา ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา  กรรมการ
 4. นางสาวหัตถยากานต  

สุริยวงคสกุล 
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา  กรรมการ

 5. นายมานิตย พรมถานา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

    กรรมการและ
        เลขานุการ

  13. การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1.  นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานไรหลวง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 
ประธาน

กรรมการ
 2.  นายสามารถ ดีพรมกุล  ผูอำนวยการโรงเรียนบานปางชาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
กรรมการ

 3.  นางณัฐสุรางค  
สุวรรณรินทร 

ครู โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ
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 4.  นางสาวปโยรส ใจเอื้อ  ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  

กรรมการ

 5.  นายชำนาญ เกิดชอ ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 

กรรมการและ
เลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. วาที่รอยตรีอดุลย  

อะทะยศ 
ผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายรุงโรจน ศรรบศึก รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางสาวณัฎฐชยา  
ธรรมชัย 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายบรรเลง สินตะ รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายอดุลย คำตัน รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ ครู โรงเรียนสารธรรม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการจัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนนานนคร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายสมศักดิ์ อำมลา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางลัดดาวัลย ปนตา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายภูสิทธิ์ การินทร ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายศุภชัย บุญประวัติ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

    
/7. นายสิ... 
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7. นายสิรวิชญ อะทะยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายอรรกร ขันเบาะ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นายจิรัฎฐ ครุฑนา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางรัตนา เนตรใส ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางสาวอัจฉราภรณ  
 สิทธิวงค 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางสาวนลัทพร ปวงไชยา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสาวภรณชนก  
 สุทธหลวง 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางสาวโรสรินพร อิ่มชื่น ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางสาวชนิดา ทาระเนตร ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  ควบคุมหอง
การแขงขัน  เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด  บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล   อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั ้งจ ัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของ
คณะกรรมการตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1.  ผูชวยศาสตราจารยพัชรี  

  อัฉริยตระกูล
 ผูทรงคุณวุฒิ  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลำปาง 

 ประธาน
กรรมการ

 2.  นางสาวบุญยรัตน สุวิชา  ศึกษานิเทศก  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
 เขต ๔          

กรรมการ

 3.  นางจันทรา เชื้อเมืองพาน  ครู โรงเรียนบานใหมทาตนเกี๋ยง  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
 เขต 2 

กรรมการ

 4.  นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ  ครู โรงเรียนนานนคร  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

 5.  นางศิวรินทร ตาเต็ง  ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
      เลขานุการ

   
/2. การแข...
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 2. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1.  นางสาวนิพพิชฌาน  

 นาคทรัพย 
 ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประธาน
กรรมการ 

 2.  นายดรุงคนาคฤทธิ์  
หุนทอง

 ครู โรงเรียนพัชรพิทยาคม  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ 

 3.  นายเศกสรรค สุทธหลวง  ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

 4.  นายวรภพ  ใจกอนแกว  ครู โรงเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรต ิ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

     กรรมการและ
          

เลขานุการ   
 3. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 1.  นางสาวนิพพิชฌาน  

  นาคทรัพย 

 ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประธาน
กรรมการ 

 2.  นางสาวพลอยไพลิน  
นิลกรรณ 

 ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  
 ลำพูน 

            
กรรมการ 

 3.  นายเศกสรรค สุทธหลวง  ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

           
กรรมการ 

 4.  นายเอกชัย  
ตั้งเพชรศักดิ์กุล 

 ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

   กรรมการและ 
       เลขานุการ        

                4. การแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1.  อาจารยสุชารัตน วงศษา  ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

 วิทยาเขตลำปาง 
 ประธาน
กรรมการ

 2.  วาที่รอยตรีจตุพร  
ราชพลแสน

 ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
 วิทยาเขตสุโขทัย กรรมการ

 3.  นายวินัย ปางพรม  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ 
 สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

 4.  นายเมธา พรมมา  ขาราชการบำนาญ          กรรมการ
 5.  นายโฆษิต นุดวงแกว  ครู โรงเรียนนานปญานุกูล 

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    กรรมการและ
        เลขานุการ

 5. การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา (มวยสากลสมัครเลน) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
 1.  อาจารยสุชารัตน วงศษา  ผูทรงคุณวุฒิ  

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลำปาง 
ประธาน

กรรมการ
 2.  วาที่รอยตรีจตุพร ราชพล

แสน 
 ผูทรงคุณวุฒิ  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย กรรมการ

 3.  นายนพพร อินสีลอย  ครู โรงเรียนบานลาน  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
 เขต 3 

กรรมการ

 4.  นายเมธา พรมมา  ขาราชการบำนาญ กรรมการ
   /5. นายโฆ...
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 5.  นายโฆษิต นุดวงแกว  ครู โรงเรียนนานปญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

     กรรมการและ
        เลขานุการ

6. การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา(มวยสากลสมัครเลน) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
 1.  นายนพพร อินสีลอย  ครู โรงเรียนบานลาน  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม   
 เขต 3 

ประธาน
กรรมการ

 2.  นายวีรภัทร เผือกใต  ครู โรงเรียนบานบางคลอง(ราษฎรอุทิศ)  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
 เขต 1 

กรรมการ

 3.  นายกรวิท ยศตะนิล  ครู โรงเรียนบานหนองหิน  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
 เขต ๓ 

กรรมการ

 4.  นายบรรจบ เบญจมาลย ขาราชการบำนาญ กรรมการ
 5.  นายมานพ ดาอินวงค  ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงเฮา  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการและ

เลขานุการ 
7. คณะกรรมการตรวจขอสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 

 1. นายทะเนศน วงศนนาม ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน
กรรมการ

 2. นายมาโนช จำรูญ ครู โรงเรียนหนองกลับ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต ๒ 

กรรมการ

 3. นายหยาด พิมสาร ครู โรงเรียนศรีนครนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – ทัศนศิลป 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นางธิดา เสมอใจ ผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายมนตรี กาวี รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายวศิน จิณะกับ รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายพิชิต ยาวิไชย รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายชัยวุฒิ สุทธจอย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

6. นางนงนุช วงศวิเศษ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมา 

/เขารวม... 
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เขารวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร 
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน 
1. นายกิตติศักดิ์ มะโน ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวศิริลักษณ อินทา ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางจิราภรณ วงศสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางสาวจิรนันท ศรีจันทร ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวปวีณา  
พรหมรักษ 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวอิงคณา เสริมคุณ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางภัทรินทร คำยอด ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางกัญจนา อุดใจ ครู โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางณัฐพร ธรรมวงศ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายสุพนธ สุยะหมุด ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางปริศนา ยาวิไชย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นายจักรพล เดนรัศมี ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นางพัทธยา หลาตุย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางพลับพลึง ปะระมะ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางสาวปวีณา พรหม
รักษ 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางบุญยดา สุยะหมุด ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นายณัชพล แสนยะเสนีย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๒8. นายภูริต ชางเหล็ก ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นางสาวจิตตานันท  
กลิ่นกุหลาบไพร 

ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นางชลธิชา มังคละ ครู โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓1. นายณัชพล แสนยะเสนีย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขัน จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓    
 1. นายสิทธิธัช  

ธิติกุลเกษมศักดิ์
ผูจัดการหออัตลักษณนาน  ประธาน

กรรมการ 
 2. นางสไบทิพย ตั้งใจ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กรรมการ 

 3. นางมาลี ไชยยศ  ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการ 

 4. นางสาวเกสร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ 

 5. นางสาวพรชนก ขัติวงษ  ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการและ
เลขานุการ 

                2. การแขงขัน จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖   
 1. นายชูศักดิ์ จันทรออน ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
 2. นางสไบทิพย ตั้งใจ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม กรรมการ
 3. นางภัสราภรณ อนุรักษ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
กรรมการ

 4. นายพินิจ นุชสวาท ครู โรงเรียนนครสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

 5. นางสาวพรชนก ขัติวงษ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ 
เลขานุการ 
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 ๓. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1. นายธนภูมิ ตะสินธุ  ผูอำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบานดอนมูล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน   
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ 

 2. นายจักรัตน ครุธทิน ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดแพร  กรรมการ 
 3. นายวรวุฒิ ทาแกว ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ 
 4. นายชุมพล พรหมโชติ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

 5. นางสาวจุฬาลักษณ คำรัตน ครู โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๔. การแขงขันการวาดภาพระบายส ีระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
 1. นายวินัย ปราบริปู ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนาน  ประธาน

กรรมการ
 2. นายธนภูมิ ตะสินธุ ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอนมูล  

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ 
กรรมการ

 3. นายธานินทร จันทสิงห ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

 4. วาที่รอยตรีกณวรรธน  
สุยะนา 

ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

 5. นางมาลี ไชยยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๕. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1. นายสุรีชัย ศาสตรนอก ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ 
 2. นายพิทักษ เรืองรัศมี ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ 
 3. นายยุทธภูมิ สุประการ ผูชวยผูอำนวยการ วิทยาลัยชมุชนนาน กรรมการ 
 4. นายพงษศักดิ์ สำลีราช ครู โรงเรียนบอเกลือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

 5. นายกิตติศักดิ์ หาญพล ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๖. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
 1. นายศิริยศ วงษแพทย ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ 
 2. นายสมศักดิ์ สุขโข ผูทรงคุณวุฒิ ศิลปนจังหวัดนาน กรรมการ 
 3. นายเหรียญชัย อาจหาญ ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ 
 4. นายพงษศักดิ์ สำลีราช ครู โรงเรียนบอเกลือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

 5. นายกิตติศักดิ์ หาญพล ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการและ
เลขานุการ 
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 ๗. การแขงขันการเขียนภาพจติรกรรมไทยสีเอกรงค ระดับชัน้ ม.๑-ม.๓ 
 1. นายประสาท สิงหธนะ ขาราชการบำนาญ  ประธาน

กรรมการ
 2. นายศิริยศ วงษแพทย ขาราชการบำนาญ  กรรมการ
 3. นายจรัญ อุดอาย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

 4. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ ครู โรงเรียนบานดงซอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 1 

กรรมการ

 5. นางสาวศศิประภา สูงขาว ครู โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๘. การแขงขันการเขียนภาพจติรกรรมไทยสีเอกรงค ระดับชัน้ ม.๔-ม.๖ 
 1. นายภักดี สิทธิชัย ขาราชการบำนาญ  ประธาน

กรรมการ
 2. นายจรัญ อุดอาย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
กรรมการ

 3. นายรัฐพล โหนขุนทด ครู โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

กรรมการ

 4. นายวัชชพันธุ บุญณลัย ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ

 5. นางสาวศศิประภา สูงขาว ครู โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๙. การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
 1. นางสบันนา มหาวรรณ ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ 
 2. นายจตุรันต จริยารัตนกูล ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ 
 3. นายยุทธนา เปยจันตา ครู โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ 

 4. นางสาววัชรินทร จิตอาร ี ครู โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

 5. นางสาวกานติมา ปาคำ ครู โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๐. การแขงขันวาดภาพลายเสน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
 1. นายประดิษฐพัทธ วิรามร ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประธาน

กรรมการ 
 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะชาญไพร ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรรมการ 
 3. นายชูพงษ ธนามี ครู โรงเรียนศรีนครนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 
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 4. นายโปลิศ ดวงคำ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ 

 5. นายพรศักดิ์ สรางนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๑๑. การแขงขันวาดภาพลายเสน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
 1. นายณรงค สารรัตนะ ครู โรงเรียนศรีนครนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
 2. นายชูพงษ ธนามี ครู โรงเรียนศรีนครนาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

 3. นายศิลศิลป คำพุฒ ผูทรงคุณวุฒิ ศิลปนจังหวัดนาน กรรมการ 
 4. นายปกปอง เมืองมูล ผูทรงคุณวุฒิ ศิลปนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 5. นายพรศักดิ์ สรางนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กรรมการและ

เลขานุการ 
  ๑๒. การแขงขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
 1. นายสุพิศ คำมูล ครู โรงเรียนแมกุวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ประธาน

กรรมการ
 2. นายสายชิน สุยะนา ครู โรงเรียนนานคริสตเตียนศึกษา กรรมการ
 3. นายชยพงศ ถาวร ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

 4. นายศิลปชัย อุนใจ ผูทรงคุณวุฒิ ชางศิลปจังหวัดนาน กรรมการ
 5. นายปวินท สุทธหลวง ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๓. การแขงขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
 1. นายปวินท สุทธหลวง ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
 2. นายวณิชโรจน โพธิ์ระหงส ศิลปนจังหวัดนาน กรรมการ
 3. นายปริญศิลป คำพุฒ ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

 4. นายชยพงศ ถาวร ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

 5. นายธีรดลย สามัคคี ครู โรงเรียนจักรคำคณากร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ

มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – ดนตรี  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นางธิดา เสมอใจ ผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
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2. นายสุวัฒน เอี่ยมอุดม ผูอำนวยการโรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายพรเทพ เสนนันตา ผูอำนวยการโรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายวศิน จิณะกับ รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายพิชิต ยาวิไชย รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายชัยวุฒิ สุทธจอย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางนงนุช วงศวิเศษ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางสาวรุจินันท อินไชย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นายวันชัย พูลทรัพย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายณรงคชัย ไชยสล ี ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางสุกัญญา สานใจ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นายกรวิชญ  
อภิวัฒนธัญสิร ิ

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นายมนตรี กาวี รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑4. นายกิตติศักดิ์ มะโน ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายกรวิชญ  

อภิวัฒนธัญสิร ิ
ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางสาวเพชร กาวงค ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางสาวศิริลักษณ อินทา ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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4. นายณัชพล แสนยะเสนีย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางบรรพตี เมืองมูล ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางธัญวรัตม โยบรรยงค ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางชดาภัทร ตนะทิพย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางมณีรัตน แกวพรม ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางณัฐกา คำวัง ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายภูวนัย รินแกว ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางอุรา ปงยศ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางสาวจุฬาลักษณ 
 ไสลวงษ 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางบัวถิน เตชนันท ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางสาวฉัตรชนก  
ธรรมจักร 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางรัตมณี ไชยหาญ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นายธนกฤต อานัน ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นายจักรพล เดนรัศมี ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นายไตรทศ พันธชูเพชร ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นายมัคคะสัณห พลทิพย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นางวิไล เสารางทอย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางพรณภา ตาวใจ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นางสาวพิชญภัษม  
 เหลืองวัฒนะโชติ 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๒3. นางสาวสัจจาพร สุใจยา ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางสาวมัลลิกา  
นอยอินตะ 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางมนัสยา  แกวใหม ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางสาวประทุมพร   
คำวัน 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นายกรภู  ไชยวงศ ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นายหัสดินทร  บุญเปง ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นายภูพรรณราย ซุยหาญ ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นางสาวฉัตรธิญา อายุยืน ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นายวุฒิไกร อุยตระกูล ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นายพิชญภูมิ ใจสุขสันต ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นายกิตติกร จาวะนา ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓4. นายชัชพล จันทรทาฬอ ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓5. นางสาวมิณฑิตา  
ดอนปาน 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓6. นางสาวสุวรรณรัตน  
ยาวงษ 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓7. นางสาววิไลวรรณ   
เนตรวีระ 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓8. นายทินธารัตน  
แกวมุกดา 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓9. นางสาวกนกพร ปจดี ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔0. นางสาวรัชฎาพร ตนภู ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔1. นางสาวภัทรกันย กิติยศ ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๔2. นางนงนุช นิลคง ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔3. นางศิริรัตน สุขยิ่ง ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔4. นางหิรัญญา อุปถัมภ ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔5. นายธันยธวัช บวับาน ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔6. นางสาวประทุมพร คำวัน ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔7. นางสาวณัฐมล  
โชคเดชากุล 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔8. นางจำลองลักษณ  
หิรัญวิทย 

ครู โรงเรียนบานหลวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔9. นายศุภกานต ฤทัยกุล ครู โรงเรียนเมืองแงง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕0. นายโสฬส พาจันทร ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน  และงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                1. การแขงขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
 1. นายมังกร ณ นาน ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ 
 2. นายสุรนันท ลิ้มมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กรรมการ 

 3. นายณัฐวัฒน  อินตะแสน   ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ทยากร 
สุวรรณภูมิ

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 

 5. นายนันทกร พงศเลิศวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  กรรมการและ
เลขานุการ 
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  2. การแขงขันวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖  
1. นายมังกร ณ นาน ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นายสุรนันท ลิ้มมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กรรมการ

3. นายณัฐวัฒน  อินตะแสน   ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ทยากร 
สุวรรณภูมิ

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ

5. นายนันทกร พงศเลิศวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ก.  
1. นายปยะ คณะธรรม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
ประธาน

กรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิต ครู โรงเรียนบึงกาฬ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
กรรมการ

3. นายศุภฤกษ วังซาย ครู โรงเรียนจานกรอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

4. นายรุงชาย เย็นตา ครู โรงเรียนหางดงราษฎรรัฐอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

5. นายรัฐภูมิ ชางเจรจา ครู โรงเรียนบึงกาฬ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๔. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ข.  
1. นายปยะ คณะธรรม ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
ประธาน

กรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิต ครู โรงเรียนบึงกาฬ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  
กรรมการ

3. นายศุภฤกษ วังซาย ครู โรงเรียนจานกรอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

กรรมการ

4. นายรุงชาย เย็นตา ครู โรงเรียนหางดงราษฎรรัฐอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

5. นายรัฐภูมิ ชางเจรจา ครู โรงเรียนบึงกาฬ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๕. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายโสภณ รอดภัย ครู โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. นายภณชล เพตะกร ครู โรงเรียนอินทรบุรี  

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
กรรมการ

3. นายธราพงษ เกิดเวียงใหม ครู โรงเรียนเทศบาล ๖ กรรมการและ
เลขานุการ

 ๖. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายโสภณ รอดภัย ครู โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายภณชล เพตะกร ครู โรงเรียนอินทรบุรี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
กรรมการ 

3. นายธราพงษ เกิดเวียงใหม ครู โรงเรียนเทศบาล ๖ วัดปารวก จังหวัดลำปาง กรรมการและ
เลขานุการ 

 ๗. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นายพงษวิกรานต  

มหิทธิพงศ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประธาน

กรรมการ
2. นางภัทธิรา มณีรัตน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

3. นายทศพล แสงพล  รองผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทรกำแพงเพชร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

      กรรมการ
และเลขานุการ 

 ๘. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นายพงษวิกรานต  

มหิทธิพงศ 
ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ

2. นางภัทธิรา มณีรัตน ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กรรมการ
3. นายทศพล แสงพล  รองผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทรกำแพงเพชร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

      กรรมการ
และเลขานุการ

 ๙. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. วาที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ครู โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเอกรินทร  

สิงหปญญโชติ
ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2 

กรรมการ

3. นายเอกพัฒน กลางนภา  ครู โรงเรียนหัวหิน   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ 

     กรรมการ
และเลขานุการ
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 ๑๐.การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. วาที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ครู โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเอกรินทร  

สิงหปญญโชติ
ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2 

กรรมการ

3. นายเอกพัฒน กลางนภา  ครู โรงเรียนหัวหิน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ 

     กรรมการ
และเลขานุการ

 ๑๑. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายณัฐพงษ เหลากาวี ครู โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัทรศึกษา”  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี ไมมีภัย ครู โรงเรียนแมตืนวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
กรรมการ

3. นายวสันต อุนอก ครู โรงเรียนสารทิศพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๒. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายณัฐพงษ เหลากาวี ครู โรงเรียนสารทิศพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี ไมมีภัย ครู โรงเรียนแมตืนวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
กรรมการ

3. นายวสันต อุนอก ครู โรงเรียนสารทิศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานาน  

  กรรมการและ
เลขานุการ

  ๑๓. การแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓    
1. นางสาวรดา มิตรเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันสอนดนตรี happy Academy ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวพันนิตา วงษารัฐ ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

3. นายธนาวุฒิ วงคศิริ ครู โรงเรียนวัดศรีลอม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๔. การแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. นางสาวรดา มิตรเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันสอนดนตรี happy Academy ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวพันนิตา วงษารัฐ ครู โรงเรียนแมจริม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

3. นายธนาวุฒิ วงคศิริ ครู โรงเรียนวัดศรีลอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ 

  กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๑๕. การแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓    
1. นางสาวอัจฉราภรณ  

 ปรีชามานพวงศ
ครู โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ประธาน

กรรมการ
2. นายติณณภพ  

หลวงมณีวรรณ
ครู โรงเรียนบานเหลาเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ 

กรรมการ

3. นายฉัตรชัย พูลจวง  ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๖. การแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. นางสาวอัจฉราภรณ  

 ปรีชามานพวงศ
ครู โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ประธาน

กรรมการ
2. นายติณณภพ  

หลวงมณีวรรณ
ครู โรงเรียนบานเหลาเปา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ 

กรรมการ

3. นายฉัตรชัย พูลจวง  ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๗. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นายบุญลอย จันทรทอง ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายณัฐพงษ เขียวปญญา ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
3. นายธนภัทร ลิมปนารมณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

  กรรมการและ
เลขานุการ

  ๑๘. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นายบุญลอย จันทรทอง ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประธาน

กรรมการ
2. นายณัฐพงษ เขียวปญญา ผูทรงคุณวุฒิ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
3. นายธนภัทร ลิมปนารมณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๙. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นายธนญ มารัตน ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีหญิงอภันตรี  

  ปรีชามานพวงศ
ครู โรงเรียนบานหนองโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 

กรรมการ

3. นายวีระยุทธ ทองฉาย  ครู โรงเรียนวัดหวยทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 

  กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๒๐. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นายธนญ มารัตน ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีหญิงอภันตรี  

 ปรีชามานพวงศ
ครู โรงเรียนบานหนองโคง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 

กรรมการ

3. นายวีระยุทธ ทองฉาย  ครู โรงเรียนวัดหวยทราย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒๑. การประกวดวงดุริยางคเครื่องเปา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายไพรัตน ยังศิริ ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
ประธาน

กรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย 

พรสวรรค  จันทะวงศ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กรรมการ

3. รองศาสตราจารย 
พรสวรรค มณีทอง

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒๒. การประกวดวงดุริยางคเครื่องเปา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายไพรัตน ยังศิริ ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
ประธาน

กรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย 

พรสวรรค  จันทะวงศ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กรรมการ

3. รองศาสตราจารย 
พรสวรรค มณีทอง

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒๓. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย ครู โรงเรียนบานเทิดไทย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายฐิตินาถ มงคล ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  

องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
กรรมการ

3. นายธวัชชัย ตำมะ ครู โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒๔. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย ครู โรงเรียนบานเทิดไทย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายฐิตินาถ มงคล ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  

องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
กรรมการ

3. นายธวัชชัย ตำมะ ครู โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

  กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๒๕. การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นายกิจชัย สองเนตร ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นายทัตพล ชูเชิด ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  กรรมการ
3. นายกิตติพันธ จิตตรง ครู โรงเรียนวัดปาประดู  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๒๖.การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายกิจชัย สองเนตร ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นายทัตพล ชูเชิด ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  กรรมการ
3. นายกิตติพันธ จิตตรง ครู โรงเรียนวัดปาประดู  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๒๗. การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายเจตนกิตติ อยูยั่งยืน  ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประธาน

กรรมการ
2. นายวิทวัส ตูวิเชียร ครู โรงเรียนบานหนองยิงหมี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 

กรรมการ

3. นายธนัญชัย  
เวชชเศรษฐนนท 

ครู โรงเรียนบานสระบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสรรค  
เขต 1 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒๘. การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายเจตนกิตติ อยูยั่งยืน  ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประธาน

กรรมการ
2. นายวิทวัส ตูวิเชียร ครู โรงเรียนบานหนองยิงหมี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 2 

กรรมการ

3. นายธนัญชัย  
เวชชเศรษฐนนท 

ครู โรงเรียนบานสระบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสรรค  
เขต 1 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒๙. การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีสรวิศ โพธิ์ขำ ครู โรงเรียนบานบึงหลม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  
เขต 2 

กรรมการ

3. นายจักรราช บุญอิ่ม ครู โรงเรียนศึกษาลัย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒ 

  กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๓๐. การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับชั้น ม.๔-ม..๖ 
1. นายเกริกขจร รื่นณรงค ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีสรวิศ โพธิ์ขำ ครู โรงเรียนบานบึงหลม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  
เขต 2 

กรรมการ

3. นายสุวิทย สาฤกษ ครู โรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพมหานคร   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓๑. การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารยนิติ  

  เอมโอด
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีขวัญชัย  

ทิพมะณี
ครู โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน 
(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ 

กรรมการ

3. วาที่รอยตรีบงกฎ  
เขียนเจิญ 

ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓๒. การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายธัญนภัทร  

มังกรหิรัญสิรี 
ผูอำนวยการ โรงเรียนวัดนางเลว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ประธาน
กรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยนิติ  
เอมโอด 

ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการ

3. วาที่รอยตรีบงกฎ  
เขียนเจิญ

ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓๓. การแขงขันเดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายสันติ  ศิริคชพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา ประธาน

กรรมการ
2. นายสรายุธ  นันทาทอง ครู โรงเรียนตนธงวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
กรรมการ

3. นายอนุชา อยูประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓๔. การแขงขันเดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายสันติ  ศิริคชพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา ประธาน

กรรมการ
2. นายสรายุธ  นันทาทอง ครู โรงเรียนตนธงวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
กรรมการ

3. นายอนุชา อยูประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๓๕. การแขงขันเดี่ยวซออู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายกฤษฎาธาร จันทะโก ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประธาน

กรรมการ
2. นายสุคำ แกวศรี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายสรวิชญ คำหลวง ครู โรงเรียนบานไรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๓๖. การแขงขันเดี่ยวซออู ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายกฤษฎาธาร จันทะโก ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประธาน

กรรมการ
2. นายสุคำ แกวศรี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายสรวิชญ คำหลวง ครู โรงเรียนบานไรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๓๗. การแขงขันเดี่ยวจะเข ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายอรัญวดี แสงทอง ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายวุทธาฤทธิ์ ออนสนิท ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
กรรมการ

3. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓๘. การแขงขันเดี่ยวจะเข ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายอรัญวดี แสงทอง ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายวุทธาฤทธิ์ ออนสนิท ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
กรรมการ

3. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓๙. การแขงขันเดี่ยว ๗ หยอง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

ตั้งปณิธาน อารีย
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสาวกมลวรรณ มวงสุข ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นางสาวณัทวีร สดคมขำ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔๐. การแขงขันเดี่ยว ๗ หยอง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

ตั้งปณิธาน อารีย     
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสาวกมลวรรณ มวงสุข ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นางสาวณัทวีร สดคมขำ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  กรรมการและ

เลขานุการ
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 ๔๑. การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นายณัฐพงศ ปนดอนตอง ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประธาน

กรรมการ
2. นายพัชรชัย  สิทธิโชค ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง กรรมการ
3. นายเทอดเกียรติ สถานสุข ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔๒. การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นายณัฐพงศ ปนดอนตอง ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายพัชรชัย  สิทธิโชค ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง กรรมการ
3. นายเทอดเกียรติ สถานสุข ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔๓. การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓    
1. นายบัญชา ศรชัย ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ประธาน

กรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย 

ภาณุภัค  โมกขศักดิ์
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ

3. นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการและ
เลขานุการ

  ๔๔. การแขงขันขับรองเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. ผูชวยศาสตราจารย 

ภาณุภัค  โมกขศักดิ์ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธาน

กรรมการ
2. นายบัญชา ศรชัย ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  กรรมการ
3. นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔๕. การแขงขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ระดับชั้น ม.๑-ม.๖  
1. ผูชวยศาสตรจารย 

สุรพงษ บานไกรทอง 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประธาน
กรรมการ

2. ผูชวยศาสตรจารย 
อำนาจ บุญอนนท 

ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

กรรมการ

3. นายอนุกูล แวนประโดน ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

4. นายขจรศิษย ชุมพร ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

5. นางสาวกัญญารัตน   
ศิริชัยคีรีโกศล 

คร ูโรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 

  กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๔๖. การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเดี่ยว ระดับชั้น ม.๑-ม.๖   
1. นายนภดล เพ็งอำไพ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ประธาน

กรรมการ
2. นายธนพล โตอุตชนม คร ูโรงเรียนราชวินิตบางแกว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
กรรมการ

3. นายปติ ขาวปลื้ม ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

4. นายธนรัฏ อยูสุขเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

5. นายวิภาส เลิศนราวาทิต ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๔๗. การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ระดับชั้น ม.๑-ม.๖  
1. นายจักรราช บุญอิ่ม ครู โรงเรียนศึกษาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 

ประธาน
กรรมการ

2. นายปุญวัฒน  สันติพิศาล ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

3. นายปติ ขาวปลื้ม ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

4. นายธนรัฏ อยูสุขเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

5. นายธนพล โตอุตชนม คร ูโรงเรียนราชวินิตบางแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๔๘. การแขงขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑-ม.๖  
1. ผูชวยศาสตรจารย 

อำนาจ บุญอนนท 
ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

ประธาน
กรรมการ

2. นายชัยวัฒน  ขัตสิงหแกว คร ูโรงเรียนบานสันปาสัก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

กรรมการ

3. นายศักดิ์พจน วุฒิหทัยโชติ ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

4. นายขจรศิษย ชุมพร ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กรรมการ

5. นายวิภาส เลิศนราวาทิต คร ูโรงเรียนราชวินิตบางแกว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 
 
 

/กลุมสาระ... 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – นาฏศิลป 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นางธิดา เสมอใจ ผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายมนตรี กาวี รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายพิชิต ยาวิไชย รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายวศิน จิณะกับ รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางดารณี สุทธไชย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวธัญญาภัทร  
โชคศิริสมบูรณ 

ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน  ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี ่ยวของ  บันทึกภาพการแขงขัน  ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผู
บันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางเฟองฟา  

พลอยแสงสาย 
ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางพัชรีพรรณ ตนภู ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางวิไลลักษณ กาวี ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางณัฐพร ธรรมวงศ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางภาวิณีย สุรียลภัส ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวสุทธิดา อธิกูล ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางภัสราภรณ อนุรักษ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายชุมพล พรหมโชติ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางสาวอริศา สมบูรณ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /10. นายจ... 
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10. นายจรัญ อุดอาย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางมาลี ไชยยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นายฐิติกร ไชยจันดี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสาวมัญชรี  
ศรีเวียงฟา 

ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการ 

๑4. นางจินดา ยังศิริ ครู โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นายมานะ นิรันรัตน ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางเกษร สติมั่น ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางทะยาภา โพฐิติกุล ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นางสาวอุทัยทิพย  
ธนทิพยเนตร 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นายจักรพันธ อินวาทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒0. นางสาวศิริลักษณ อิน
ทา 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                ๑. การประกวดแขงขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายชวลิต สุนทรานนท ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธาน

กรรมการ
2. นางรัตนมณี แสงดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
กรรมการ

3. นางบุษบา คนยงค ครู โรงเรียนเทศบาลบานตูม  กรรมการ
4. นางสดใส สวนยศ ครู โรงเรียนบานทาวังผาประชารัฐ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ

5. นางวรรณี สุขสม ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    กรรมการและ
เลขานุการ

   /2. การแข...
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 ๒. การประกวดแขงขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายชวลิต สุนทรานนท ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธาน

กรรมการ
2. นางรัตนมณี แสงดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
กรรมการ

3. นางบุษบา คนยงค ครู โรงเรียนเทศบาลบานตูม จังหวัดขอนแกน  กรรมการ
4. นางวรรณี สุขสม ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กรรมการ
5. นางสดใส สวนยศ ครู โรงเรียนบานทาวังผาประชารัฐ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
  กรรมการและ

เลขานุการ
 ๓. การประกวดแขงขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นางสาวปภัสสร วรปรางกุล ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประธาน

กรรมการ
2. นางกนิจฐิมญศ  

ลิมปนารมณ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ

3. นายไพทูรย เขมแข็ง ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   กรรมการ
4. นายพสิษฐสุธา มหา

ยศนันท 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ

5. นายสมชาย ประสานจิต ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดทามะปรางค)   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๔.การประกวดแขงขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายไพทูรย เขมแข็ง ผูทรงคุณวุฒิ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
ประธาน

กรรมการ
2. นายสมชาย ประสานจิต ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดทามะปรางค) กรรมการ
3. นางกนิจฐิมญศ  

ลิมปนารมณ 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  กรรมการ

4. นายพสิษฐสุธา  
มหายศนันท 

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ

5. นางสาวปภัสสร วรปรางกุล ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๕. การประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นางณัฐพัชร มหายศนันท ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย สวยงาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 กรรมการ

4. นางวลัยพร กระทุมเขต ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการ
   /5. นางเปร...
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5. นางเปรมจิต กองมงคล ครู โรงเรียนนานนคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

  กรรมการและ
เลขานุการ

 ๖. การประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นางวลัยพร กระทุมเขต ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย สวยงาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  กรรมการ
4. นางเปรมจิต กองมงคล ครู โรงเรียนนานนคร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

5. นางณัฐพัชร มหายศนันท ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   กรรมการและ
เลขานุการ

 ๗. การประกวดแขงขันนาฏศิลปสรางสรรค ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นางกฤษณา  

กาญจนสุระกิจ
ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวณธิดา  

ภาชะนัยกุลพัทธ 
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารยศราวุธ    
จันทรขำ

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ

4. นางรัจนา พวงประยงค ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร สุคโต ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร   กรรมการและ

เลขานุการ
 ๘. การประกวดแขงขันนาฏศิลปสรางสรรค ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นางรัจนา พวงประยงค ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวณธิดา  

ภาชะนัยกุลพัทธ
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

3. นางกฤษณา  
กาญจนสุระกิจ

ขาราชการบำนาญ  กรรมการ

4. นางสาวรัชดาพร สุคโต ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย 

ศราวุธ จันทรขำ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการและ

เลขานุการ
 ๙. การประกวดแขงขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-ม.๖      
1. นางสาวเกสร สิงหธนะ ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
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2. นายเศกสรร  
แสงจินดาวงศเมือง 

ครู โรงเรียนบานยาว-ีหวยโปง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  
เขต ๑ 

กรรมการ

3. นางธริษตรี ประสิทธิไชย ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๐. การประกวดแขงขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖     
1. นายธนภัทร ลิมปนารมณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสาวเสาวลักษณ  
   ดอนไพรอน 

ครู โรงเรียนสันปาตอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

3. นายลิขิต ใจดี ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการและ
เลขานุการ

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี – การงานอาชีพ 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นางสาวอัญรินทร  

ฉัตรโชติวรกิตติ ์
ผูอำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุ
เคราะห  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายชัยพร พันธุนอย ผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 กรรมการ 
3. นางณัฏฐญดา  

พัฒนเศรษฐากูร 
รองผูอำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา  
ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. สิบเอกนภดล สมทรัพย รองผูอำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กรรมการ 

5. นายบรรเลง สินตะ รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายชัยภัทร ใจดี รองผูอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 
สำนักบริหารงานการศึกษาการพิเศษ 

กรรมการ 

7. นางสาวภัทรานิษฐ  
                  จันทรอินทร 

ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายประทีป ปญญานะ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขา
รวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม 

/ผลการ... 
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ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นางพริม เทพทิพย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางสาวมัตติกา  

เสนสุวรรณกูล
ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางมาลี ขันทแพทย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายนิรันดร กันตา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางกมลรัตน  
ฐิติวัชรวรกุล 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางปทมพร  
กนกนอยหมอ 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นายสมภพ ใจบุญ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายอภิญญา หมอปา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นายอาทิตย อนันทาว ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายไกรสิทธิ์ ปนวัง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นายประพันธ กันธิยาใจ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางกาญจนา กันแกว ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสาวกนกวรรณ  
จักรผัน 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางสาวจารุพรรณ  
ปนลุน 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นายสมบัติ มูลทา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นายกันตวิชญ ธิเสนา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางเปรมฤดี พิทักษ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นายวีระยุทธ สุทธิ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /19. นางส... 
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๑9. นางสาวกิ่งแกว  
เลี่ยมไธสง 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นางสาวจิราภา  
ธราวรรณ 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางกนกรัตน กันบุญ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นางอัญชัน ธนะวงศ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นางพิมพพร วุฒิไชย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นายบรรจบ จันทอง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นายขจรศักดิ์ คำกาน ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางวีนา มั่งมี ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นายมานิตย พรมถานา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นายศิวะนันท  
บัวนิติสกุล 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นายธงชัย ธรรมสละ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นายพีรพันธ คำงาม ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นายอนุชัย จิตอารี ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นายบรรจบ จันทรทอง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นางสาวฐิตาพร หาญคำ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓4. นางสุทธิดา ผองโอภาส ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓5. นางสาวมลนิกานต  
เขื่อนเพชร 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓6. นางสาวณัชชา  
ดิหนองไชย 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓7. นางสาวพวงผกา  
ปญญาทิพย 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

    
/38. นางเบ... 
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๓8. นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓9. นางสุภา ครุฑเงิน ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔0. นางเกสรสุคนธ เถาถวิล ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔1. นางติณรัตน พรหมอารีย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔2. นายพยนต ออนเปง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔3. นายพงศกร รุณอินตา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔4. นายจันทร กุลพรม ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔5. นางสาวศุภวรรณ  
  สิทธิประเสริฐ 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔6. นางกิ่งแกว วงศเปง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔7. นางสาวปณิฏฐา เพ็งไธสง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔8. นางพนิดา กุศล ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔9. นางสาวรวินทนิภา สุปน ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕0. นางสาวศุจินันท จริยา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕1. นายฐิติพัฒน  
เหลาศรีนาท 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕2. นายอารักษ อุตมะ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕3. นายประพันธ  
นันทธนาคาร 

ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕4. นางจุไรรัตน สีตะสาร ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕5. นางคนึงนิจ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕6. นางจันทรเพ็ญ อินนอย ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๕7. นางสาวณัฐวรรณ นุราช ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕8. นายสมบูรณ นุมภา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กรรมการ 

๕9. นายไตรนุภาพ เพชรดิน ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กรรมการ 

๖0. นายมานิตย พรมถานา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กรรมการ 

๖1. นางสาวจารินี มนตรี ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖2. นายกรวิชญ หนอไชย ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖3. นายวันชัย พูลทรัพย ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖4. สิบเอกธนากรณ ทวมอน ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖5. นางสาวภคพร  
วงศชัยพานิชย 

ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖6. นางปราณี ไชยโภชน ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖7. นางกฤษณรัตน ศักดิ์สิทธิ์ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล  อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
 ๑. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นางสาวอัญชลี เพ็ชรออน ครู โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย"  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเจริญเกียรติ ใบยา ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

3. นายณัฐพงศ สีชะนะ ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ
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4. นายดวิน ชูลิขิต ครู โรงเรียนบานพันเสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

5. นายสมทบ สุปยะ ครู โรงเรียนศรีนครนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นางสาวอัญชลี เพ็ชรออน ครู โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย"  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเจริญเกียรติ ใบยา ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

3. นายณัฐพงศ สีชะนะ ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ

4. นายดวิน ชูลิขิต ครู โรงเรียนบานพันเสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

5. นายสมทบ สุปยะ ครู โรงเรียนศรีนครนาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓. การแขงขันจักสานไมไผ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายสุชาติ สาดอ่ำ ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๗ ประธาน

กรรมการ
2. นางรัชนี รักนาค ครู โรงเรียนราษฏรปรีชาวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ

3. นายจันทรพยัพ สีลาพุทธา รองผูอำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

4. นางสาวรมิดา เมฆฉาย รองผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต 
เทศบาลเมือง 

กรรมการ

5. วาที่รอยตรีเอนก หมื่นคำสี ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๔. การแขงขันจักสานไมไผ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ 
1. นายสุชาติ สาดอ่ำ ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ ๗ ประธาน

กรรมการ
2. นางรัชนี รักนาค ครู โรงเรียนราษฏรปรีชาวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ

3. นายจันทรพยัพ สีลาพุทธา รองผูอำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

4. นางสาวรมิดา เมฆฉาย รองผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔  
ประถมสาธิตเทศบาลเมือง 

กรรมการ

5. วาที่รอยตรีเอนก หมื่นคำสี ครู โรงเรียนแมจริม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๕. การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ประธาน

กรรมการ
2. นายดบัสวิน  จัตวาภักดี ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ
3. นายฐสิษฐ วังทะพันธ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
กรรมการ

4. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข ครู โรงเรียนบานไรพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

กรรมการ

5. นางพัชรี รินนาศักดิ์ ครู โรงเรียนนานอย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๖. การแขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ 
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี ่

 (พานิชอุทิศ) 
ประธาน

กรรมการ
2. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข ครู โรงเรียนบานไรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
กรรมการ

3. นายดบัสวิน จัตวาภักดี ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

กรรมการ

4. นางนัทธมนกาญจน จูนก ครู โรงเรียนปางศิลาทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

5. นางอุบล พิทักษทา ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๗. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นางอัญญรัตน มาเมือง ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม  

(ปยแหวนรังสรรค) 
องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   ประธาน
กรรมการ

2. นายสุรินทร เจดีย ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

3. นายนัฏฐนนท พัฒนาวงศา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 
องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 

กรรมการ

4. นายศุภสัณห อินวาทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ

5. นางสาวเกศินี มูลตะ ครู โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๘. การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นางอัญญรัตน มาเมือง ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม  

(ปยแหวนรังสรรค) 
องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   ประธาน
กรรมการ

2. นายสุรินทร เจดีย ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

   /3. นายนั...



226 
 

3. นายนัฏฐนนท พัฒนาวงศา ครู โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 
องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 

กรรมการ

4. นายศุภสัณห อินวาทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ

5. นางสาวเกศินี มูลตะ ครู โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๙. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายเสมือน สายศร รองผูอำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
   ประธาน
กรรมการ

2. นายสมศักดิ์ ตนใส ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

3. นายศานิต มีพวง ครู โรงเรียนพนมรอกวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๐. การแขงขันการจัดสวนแกว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายทศปธน พุทธิมา ครู โรงเรียนอุโมงควิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน 
   ประธาน
กรรมการ

2. นายชวภณ เปยอุด ครู โรงเรียนทุงอุดมวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ

3. นางอมรรัตน โพธิขาว ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๑. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายวิฑูรย คำจริง ผูอำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
   ประธาน
กรรมการ 

2. นางพนิดา บุญยะจิตร ครู โรงเรียนวังโปงพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

3. นางสุภรัตน รัตนประภา ครู โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

4. นางสาวกายทิพย  
แจมจันทร

ครู โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ

5. นางสกาวเดือน นาคศรี ครู โรงเรียนนานประชาอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๒. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. นายวิฑูรย คำจริง ผูอำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
   ประธาน
กรรมการ

2. นางพนิดา บุญยะจิตร ครู โรงเรียนวังโปงพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

3. นางสุภรัตน รัตนประภา ครู โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษากำแพงเพชร 

กรรมการ
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4. นางสาวกายทิพย  
แจมจันทร 

ครู โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ

5. นางสกาวเดือน นาคศรี ครู โรงเรียนนานประชาอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๓. การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

อรรถ ขันสี 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนยการศึกษาลำปาง 

ประธาน
กรรมการ

2. นายเอนก เกื้อมา ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด กรรมการ
3. นางสาวธนภัทร  

บุณยรัตกลิน 
ครู โรงเรียนคงคาราม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

กรรมการ

4. นางสาววาริสา  
ประภาสพงษ 

ครู โรงเรียนสตรีวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กรรมการ

5. นางสาวโสภิต ทองดัง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 
 ๑๔. การแขงขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
1. ผูชวยศาสตราจารย 

อรรถ ขันสี 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษาลำปาง 

ประธาน
กรรมการ

2. นายเอนก เกื้อมา ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด กรรมการ
3. นางสาวธนภัทร  

บุณยรัตกลิน 
ครู โรงเรียนคงคาราม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

กรรมการ

4. นางสาววาริสา  
ประภาสพงษ 

ครู โรงเรียนสตรีวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กรรมการ

5. นางสาวโสภิต ทองดัง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๕. การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นายกนกกร อินตะรัตน ผูทรงคุณวุฒิ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวกฤษณี  

ธานินทรวิวัฒน 
ครู โรงเรียนบานปลักแรด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

3. นายจักษภณ ดีวังทอง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

กรรมการ

4. นายนพวรรณ  
พรจำเรือนกุล 

ครู โรงเรียนวัดกรับพวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

5. นางสาวธัญญาภรณ  
ครุฑขุนทด 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

   /16. การแข...
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 ๑๖. การแขงขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายกนกกร อินตะรัตน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวกฤษณี  

ธานินทรวิวัฒน 
ครู โรงเรียนบานปลักแรด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

3. นายจักษภณ ดีวังทอง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

กรรมการ

4. นายนพวรรณ  
พรจำเรือนกุล 

ครู โรงเรียนวัดกรับพวง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

5. นางสาวธัญญาภรณ  
ครุฑขุนทด 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๗. การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. ผูชวยศาสตราจารย 

วิจิตร สนหอม 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสุวรรณี คงพราหมณ ขาราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายณัฐพงศ เพ็ชรมุข ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ
4. นายณรงคกร ทองหมื่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นายไพโรจน ใจเยี่ยม ครู โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา ๒  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๘. การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร  

สนหอม 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสุวรรณี คงพราหมณ ขาราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายณัฐพงศ เพ็ชรมุข ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ
4. นายณรงคกร ทองหมื่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นายไพโรจน ใจเยี่ยม ครู โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา ๒  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
กรรมการและ

เลขานุการ
มีหนาที ่ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล

การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี – หุนยนต 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. วาที่รอยตรีอดุลย  

อะทะยศ 
ผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายรุงโรจน ศรรบศึก รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางสาวณัฏฐชยา  
ธรรมชัย 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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4. นายบรรเลง สินตะ รองผูอำนวยการโรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายณรงคฤทธิ์  
สมบัติปญญ 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางลัดดาวัลย ปนตา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางเยาวเรศน วงษขัติย ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางมาลี ไชยยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. วาที่รอยตรีหญิงอนุสรา  
มหาวงค 

เจาหนาที่ธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

10. นางณัฐจิรา ดวงแกว เจาหนาที่การเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางนฤมล สิทธิวงศ เจาหนาที่การเงิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางสาวพัชรียาพร  
พรมฝาย 

เจาหนาที่พัสดุ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางสาวอมรา พุมพวง เจาหนาที่ธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางวารีรัตน ชวยรัมย เจาหนาที่ธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางสาวสุธีกานต  
ปญญาคำ 

เจาหนาที่ธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางพัชรินทร ทะยศ เจาหนาที่ธุรการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางสาวเรณุกา ปราณีทะ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑8. นางสาวจันทรจิรา ฝุนวัง เจาหนาที่ธุรการ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑9. นางสาวธัญลักษณ  
ขัติยศ 

เจาหนาที่ธุรการ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมา 
เขารวมการแขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายเกรียงไกร คำมอญ ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายสุรชัย ใจซื่อ ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายสมโภชน จันดวง ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางพวงทอง ชมภูมิ่ง ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายวัชระ วงศษารัฐ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางประทีป ปญญานะ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นายนงคราญ เจริญพงษ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายชยพล รัชติวงศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นายกรุง แปงจำ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายพงษพิชญ หมื่นพรม
แสน 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นายวิธวศิน กองคำ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางณัฐพร การศิริ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางพวงทอง ชมพูมิ่ง ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางสาวรมิดา บุญทา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางสาวพัชรินทร  
หมองนันท 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางสาวจินตชัญญา  
 อิทธิประเวศน 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางสาวหทัยกาญจน  
 อินบุญมา 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นางสาวสุภาพรรณ สิทธิ
วงค 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นางสาวชญากานต  
สวนบุญ 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /20. นางส... 
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๒0. นางสาวณัฐนันท ชาวนาน ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางสาวธัญรัตน วุทธะน ู ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นางสาวมณฑิตา สีแกว ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นางสาวอริศรา ชายปว ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางภิสชา ไชยบาล ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางสาวจารุนันท  
อินทะรังษี 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๒6. นางสาวแววตรา ศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นายศุภณัฐ ไชยศิลป ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นางจิราภัค แกวมีศรี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นางสาวกชพร  
รักษากุลภักดี 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นางกนกกาญจน  
บุญชูภักดิ์ 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นายสุรชัย จินะเสน ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นางสาวพัทธนันท สมมุติ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นางเกศรินทร ปนทะนะ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓4. นายสลิลทิพย โพธิพัฒน ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓5. นายสมบูรณ วงศยะ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓6. นายมงคล ลักษณะยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓7. นายเทพรักษ มหาราช ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓8. นางมณีรัตน ตาดี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /39. นายธั... 
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๓9. นายธัญวัฒน กาบคำ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔0. นางรุงทิพย เทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
รับรายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุม
หองการแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑ
ที่กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3) คณะกรรมการตัดสิน   
 ๑. การแขงขันหุนยนตพื้นฐาน  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (แขงวันที่ ๓๑ ม.ค ๖๖)  
(สนามท่ี ๑)  
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นายอภิรักษ ภูเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
กรรมการ

3. นางสาววรลักษณ ภูเรือง ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

4. นายอนุรักษ เพชรไทย ครู โรงเรียนหนองไผ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

5. นางรุงทิพย เทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

 กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๒)    
1. นายรังสิมันต นอยเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ  

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์ มั่นอิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
กรรมการ 

3. นายธีรวัฒน พันธุแสง ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเพชรบูรณ 

กรรมการ 

4. นายหัสรินทร ดอนดี ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ 

5. นายอลงกรณ วีระพันธ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

(สนามท่ี ๓)    
1. นายลิขิตดง นันตา ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
กรรมการ

   /3. นางส...
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3. นางสาวมินตรา จิตรโกศล ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

4. นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

5. นายแมนสรวง สุทธการ ครู โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๔)    
1. นายเทเวศร มวงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
ประธาน

กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ วงศสุทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นายเอกพัฒน กลางนภา ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2 

กรรมการ

4. นายวิวัฒน การมงคล ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

5. นางสาวจินตชัญญา  
 อิทธิประเวศน 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒. การแขงขันหุนยนตพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ (แขงวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖)  
(สนามท่ี ๑)  
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นายอภิรักษ ภูเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นางสาววรลักษณ ภูเรือง ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

4. นายอนุรักษ เพชรไทย ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

5. นางสาวจินตชัญญา  
อิทธิประเวศน 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๒)   
1. นายรังสิมันต นอยเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธาน

กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มั่นอิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
กรรมการ

3. นายหัสรินทร ดอนดี ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ

   /4. นายธี...
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4. นายธีรวัฒน พันธุแสง ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเพชรบูรณ 

กรรมการ

5. นายศุภณัฐ ไชยศิลป ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 (สนามท่ี ๓)   
1. นายลิขิตดง นันตา ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
กรรมการ

3. นางสาวมินตรา จิตรโกศล ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

4. นายนันทชัย พวงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ทอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

5. นายแมนสรวง สุทธการ ครู โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๔)   
1. นายเทเวศร มวงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
ประธาน

กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ วงศสุทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นายเอกพัฒน กลางนภา ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2 

กรรมการ

4. นายวิวัฒน การมงคล ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

5. นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ม.๑-ม.๓ (แขงวันที่ ๓๑ ม.ค ๖๖)  
(สนามท่ี ๑)   
1. นายวิราช นอยศิริ ผูอำนวยการโรงเรียนบานขุนน้ำคับ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ

2. นายพงศธร ภักดี ครู โรงเรียนวังบอวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

3. นางสาวอโนชา ออสวงศ ครู โรงเรียนยางโกลนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

   /4. นายพ...
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4. นายพงศกร รามโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ
5. นางสาวอุมาวดี วงษมิตร ครู โรงเรียนนานอย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
(สนามท่ี ๒)   
1. นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผูอำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายสหรัฐ ปฏิสนธิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
3. นายธนศาล รอดวินิจ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
4. นางไพลิน สงวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

5. นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๓)   
1. นายพนธวศิษฎ กลางนภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเอกพงษ แกนจันทร ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 
กรรมการ

3. นางสาวสมใจ สีดาจันทร ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

4. นายเสกสรรค แสนยากุล ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
5. นางสาวแววตา ศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
(สนามท่ี ๔)   
1. นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายบุญญรัตน ตั้งประเสริฐ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นางสาวชลิตตา คำมูล ครู โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

4. นายบุญบัญดาล พูลพันธ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสรรค กรรมการ
5. นายศุภณัฐ ไชยศิลป ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ (แขงวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖)   
(สนามท่ี ๑)   
1. นายวิราช นอยศิริ ผูอำนวยการโรงเรียนบานขุนน้ำคับ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ

2. นายพงศธร ภักดี ครู โรงเรียนวังบอวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ
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3. นางสาวอโนชา ออสวงศ ครู โรงเรียนยางโกลนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

4. นายพงศกร รามโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  
จังหวัดนครสรรค 

กรรมการ

5. นางสาวอุมาวดี วงษมิตร ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๒)   
1. นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผูอำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายสหรัฐ ปฏิสนธิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ  

จังหวัดพิษณุโลก 
กรรมการ

3. นางไพลิน สงวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ

4. นายธนศาล รอดวินิจ ผูทรงคุณวุฒิ  
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการ

5. นางสาวแววตา ศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 (สนามท่ี ๓)  
1. นายพนธวศิษฎ กลางนภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเอกพงษ แกนจันทร ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
กรรมการ

3. นางสาวสมใจ สีดาจันทร ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

4. นายเสกสรรค แสนยากุล ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
5. นายอลงกรณ วีระพันธ ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
(สนามท่ี ๔) 
1. นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายบุญญรัตน ตั้งประเสริฐ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นางสาวชลิตตา คำมูล ครู โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

4. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ

5. นางสาวมาลินี อนุรักษ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๕. การแขงขันหุนยนตระดับสูง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (แขงวันที่ ๓๑ ม.ค ๖๖) 
(สนามท่ี ๑) 
1. นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผูอำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  
กรรมการ

3. นายพงศธรณ ปรางคทอง ผูทรงคุณวุฒิ  
จังหวัดนครสวรรต 

กรรมการ

4. นายณัฐวิทย วงคเวียน ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสาวณัฐนันท ชาวนาน ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๒) 
1. นายฐานันดร แยมนิล ครู โรงเรียนละหานวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ประธาน

กรรมการ
2. นายดลภัทร สายวงศคำ ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
กรรมการ

3. นายเฉลียว พุมเจริญ ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

4. นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสาวมณฑิตา สีแกว ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๓) 
1. นายเจษฎา กองสาคร ศึกษานิเทศกชำนาญการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสมพิทย วงศสุทธิ์ ครู โรงเรียนบานแกงชัชวลิตวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

3. นายกัมปนาท อาทิตยตั้ง ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

4. นางสาววลัยลักษณ  
ปยะตระกูลเลิศ 

ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ

5. นายณัฐวิทย วงคเวียน ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๔) 
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครู โรงเรียนพระบางวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
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2. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค  

กรรมการ

3. นายเกียรติธงชัย ฉายะชาติ ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

4. นายสิงห สุจันทร คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ

5. นายภาสกร กติยา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๖. การแขงขันหุนยนตระดับสูง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ (แขงวันที่ ๒ ก.พ. ๖๖)  
(สนามท่ี ๑) 
1. นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผูอำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นางสาววรลักษณ ภูเรือง ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

4. นายสหรัฐ ปฏิสนธิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
5. นายธัญวัฒน กาบคำ ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
(สนามท่ี ๒) 
1. นายวิราช นอยศิริ ผูอำนวยการโรงเรียนบานขุนน้ำคับ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสาวอโนชา ออสวงศ ครู โรงเรียนยางโกลนวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครู โรงเรียนพระบางวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

4. นายเกียรติธงชัย ฉายะชาติ ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

5. นายณัฐวิทย วงคเวียน ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๓) 
1. นายพนธวศิษฎ กลางนภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
กรรมการ

3. นางไพลิน สงวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ
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4. นางสาวชลิตตา คำมูล ครู โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

5. นายภาสกร กติยา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๔) 
1. นายบุญญรัตน ตั้งประเสริฐ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายพงศธร ภักดี ครู โรงเรียนวังบอวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
อุทัยธานี 

กรรมการ

3. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

4. นายเอกพัฒน กลางนภา ครู โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 
เขต 2 

กรรมการ

5. นายศุภณัฐ ไชยศิลป ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๗. การแขงขันหุนยนตผสม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (แขงวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖) 
(สนามท่ี ๑) 
1. นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผูอำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 
กรรมการ

3. นายพงศธร ปรางคทอง ผูทรงคุณวุฒิ  
จังหวัดนครสวรรต 

กรรมการ

4. นายสิงห สุจันทร คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการ

5. นางภัทราประภา บัวอาจ ครู โรงเรียนสา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 (สนามท่ี ๒) 
1. นายฐานันดร แยมนิล ครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ประธาน

กรรมการ
2. นายดลภัทร สายวงศคำ ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นายเฉลียว พุมเจริญ ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

4. นายแมนสรวง สุทธการ ครู โรงเรียนบานนาไค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 

กรรมการ
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5. นางรุงทิพย เทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๓) 
1. นายเจษฎา กองสาคร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายอภิชาฎ พงษภู ผูอำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
กรรมการ

3. นางสมพิทย วงศสุทธิ์ ครู โรงเรียนบานแกงชัชวลิตวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

4. นายบุญบัญดาล พูลพันธ ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค  กรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท ชาวนาน ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการและ

เลขานุการ
(สนามท่ี ๔) 
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครู โรงเรียนพระบางวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายกัมปนาท อาทิตยตั้ง ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นายเกียรติธงชัย ฉายะชาติ ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

4. นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

5. นางนงคราญ เจริญพงษ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๘. การแขงขันหุนยนตผสม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ (แขงวันที่ ๒ ก.พ. ๖๖) 
(สนามท่ี ๑) 
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นายอภิรักษ ภูเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นายพงศธร ปรางคทอง ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดนครสวรรค กรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ  

 ยะตระกูลเลิศ 
ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

5. นางรุงทิพย เทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๒) 
1. นายรังสิมันต นอยเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ  

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
ประธาน

กรรมการ
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2. นายฐานันดร แยมนิล ครู โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

3. นายสุรศักดิ์ มั่นอิ่ม ครู โรงเรียนหนองบัว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ

4. นายอภิชาฎ พงษภู รองผูอำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

5. นางสาวอุมาวดี วงษมิตร ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๓) 
1. นายลิขิตดง นันตา ครู โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
ประธาน

กรรมการ
2. นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
กรรมการ

3. นายกัมปนาท อาทิตยตั้ง ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

4. นายอภิสิทธิ์ วงศสุทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

5. นางสาวจินตชัญญา  
อิทธิระเวศน 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

(สนามท่ี ๔) 
1. นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผูอำนวยการโรงเรียนโรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเทเวศร มวงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 
กรรมการ

3. นางสมพิทย วงศสุทธิ์ ครู โรงเรียนบานแกงชัชวลิตวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการ

4. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

5. นางสาวแววตา ศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และ
สรุปผลการแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายไตรพฤก ผางาม ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางกฤติยา ไชยเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 
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3. นางดรุณี ดีปนตา รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายชัชวาลย ชุมวงค รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวภิญญาดา  
คำอายลาน 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางชมพูนุท เชษฐวิสุต เจาหนาที่งานสารสนเทศ โรงเรียนสตรีศรีนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวเบญจรัตน  
ใจจันทร 

เจาหนาที่ ธุรการ โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางสาวนิตยา ไชยจันดี เจาหนาที่ ประจำหองประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนสตรีศรีนาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางสาวรุงทิวา คำยันต เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีศรีนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นายบดินทร นุดวงแกว เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีศรีนาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางกมลพรรณ  
สุวรรณหงษ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑2. นางสาววรุณพร ทุงสี่ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑3. นางศิริลักษณ ยะวิญชาญ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑4. นางจรวยพร หมายสม ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑5. นางณัฐรดา จันฟุน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑6. นางพิมสิริ พาใจธรรม ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑7. นางสาวพวงพยอม ถึงสุข ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑8. นางสาวธัญณรัตน  
ไชยเลิศ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑9. นางสาวพิชญสินี  
  โพธิ์ศรีทองสกุล 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒0. นางรัศมี ศรียา ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒1. นางสาวสุภัคศา หมั่นดี ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /22. นางส... 
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๒2. นางสาวศุภลักษณ ณ ราช ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒3. นายจองพล ถุงเงิน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางสาวเมวดี หนอทาว ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางสาวจุฑามณี ยอดคำ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางสาวณัฏฐภรณ  
มหาวรกิติ์ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นางสาวกัญญาณัฐ  
ตาวงษ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นางสาวศศินิภา อุทธิยา ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นางสาวภัทรพรรณ  
 หอมสุวรรณ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑1. นางปยะฉัตร  
แบนนิสเตอร 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑2. นางสาวรัตนชรีพร  
ศิริปรีชานนท 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑3. นายสืบสกุล หลงเวช ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑4. นางสาวนิลาวัลย  
สถิรศาสตร 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมา
เขารวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายวาธิต บัวมีธูป ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายอลงกต สุทธการ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายธีรภัทร สวัสดิ์สภุผล ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /4. นางก... 



244 
 

4. นางกมลพรรณ  
สุวรรณหงษ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาววรุณพร ทุงสี่ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางศิริลักษณ  
ยะวิญชาญ 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางจรวยพร หมายสม ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นางณัฐรดา จันฟุน ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางสาวจุฑามณี ยอดคำ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

10. นางรัชฏาภรณ พวงดอก ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

11. นางทรรศนมน กาละดี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

12. นางนฤตยา อะทะยศ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

13. นางสุมาลี สมบัติปญญ ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

14. นางอทิตยา ปมปา ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

15. นางสาวเฬณุกา  
ปราณีทะ 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

16. นายกัมพล ปจดี ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

17. นางสาวปรียารัตน  
ขันทะสอน

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

18. นายวิชัย นวลศิริกุล ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

19. นายโสภณวิชญ อิ่นแกว ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

20. นางพรรณทิพย  
หลี่พานิช 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๒1. นางสาวสุภาศิณี จิตอารี ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒2. นางสาวภัคจิรา กันบุญ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

    
/23. นางพ... 
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๒3. นางพรลภัส อ่ำหงษ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒4. นางนฤมล มารัตน ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒5. นางสาวชมนาด ไชยวงศ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒6. นางสาวอรวรรณยา วุฒิ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒7. นางสาวพิมผการัง  
ชางทอง 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒8. นางสาวสุพัตรา เตชะยศ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๒9. นางสาวพรชนก  
ตอยแกว 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓0. นางสาวพิไลวรรณ  
ปะทะดวง 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓1. นายวิจารย จิณะเสน ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓2. นางอัจฉราภรณ  
สุริยะพรหม 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓3. นางสาวรทนน กันฟอง ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓4. นางเนาวรัตน คำเวียง ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๓5. นางสาวณัฐฐศศิ  
ทิพยบุญศรี 

ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓6. นางพวงพันธุ  
ชูสกุลนิติสินธ 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓7. นางสาวณัฐติยา บัวยศ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓8. นางสาวรัชนีกร เกิดไชย ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๓9. นายปยะวัฒน  
ทะนันไชย 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๔0. นางนภาพร วรรณภพ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔1. นางจิตรานุช ไชยเพียร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /42. นางนิ... 
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๔2. นางนิศากร เย็นใจมา ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔3. นายพงศกร  
สกุลบุญญาธิการ 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔4. นางสาวอรวรรณ ไชยดี ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔5. นางสาวกัลยกร สุปง ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔6. นายภัคธนัช ฝายสุน ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔7. นายศาสตราพิพัฒน  
ศิริภาณุกุล 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔8. นางสาวกนกวรรณ  
จัดสวย 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๔9. นางเบญญารัศม  
 สุขจริยะวัฒน 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕0. นางลักษณา ไดพร ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕1. นางสาวนิภาพร  
เจดียแปง 

ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕2. นางสาววิมลรัตน คำพล ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕3. นางสาวนภาพร  
ทนะขวาง 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๕4. นางสาวจินตนา อ่ำขำ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕5. นางสาวปวีณา  
พรหมรักษ 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕6. นางภัทรรินทร คำยอด ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕7. นางสาวศิริวรรณ  
ไชยมนตรี 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๕8. นางสาวจิรนันท  
ศรีจันทร 

ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๕9. นางจิราภรณ วงคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖0. นางชนนิศา เมืองมูล ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

    
/61. นางช... 
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๖1. นางชดาภัทร ตนะทิพย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖2. นายสุรศักดิ์ คำสีใส ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖3. นายชรินทร มณีภูวนัตถ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖4. นายสหัสวัต สุวรรณ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖5. นางอมรรัตน กอชาลี ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖6. นางสาวพิญลิดา  
วงศสิริบวรกุล 

ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖7. นางสาวชฎารัตน พุทธา ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖8. นางสาวปริยากร  
คำสุรันทร 

ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖9. นายธนกฤต หนักหลอ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗0. นางสาวสุชญาณ  
สุวพงษ 

ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗1. นางสาวประทุม บัวแกว ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗2. นายเอกพงษชัย วุฒิ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗3. นางสาวจินดามาศ  
รักฉาย 

ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗4. นางสาวธันยพร วันสนุก ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗5. นางสาวจรรยารักษ  
ใบยา 

ครู โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 

กรรมการ 

๗6. นายวราพงศ วงศดาว ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค 

กรรมการ 

๗7. นางสาวภัทรสุดา ผึ้งทอง ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗8. นางมณีภัทร รางแดง ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗9. นายภราดร หมื่นโพธิ์ ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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๘0. นางศิริพร  
แกวสุวรรณสกุล 

ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๘1. นางธัญวรัตน กุลวรรณ ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๘2. นางสุณัฐชา  
ยวงคำ 

ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘3. นางพรมราตรี สุทธิแสน ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๘4. นางสาวกชพร  
พงษธนรินทร 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๘5. นางสาวปริศนา  
งามทวีกุล 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ    
รับรายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุม
หองการแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑ
ที่กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3) คณะกรรมการตัดสิน   
                ๑. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นางธนิตา สูงติวงศ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
กรรมการ

3. นางสาววีรญา เมฆกระจาย ครู โรงเรียนตะพานหิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

4. Mr. Mark Bannister ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางเยาวรัตน เม็งขาว     ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๒. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นางธนิตา สูงติวงศ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางกิจจาณัฏฐ  

ตั้งจิตนุสรณ 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลลานนา นาน 

กรรมการ

3. นางสาววีรญา เมฆกระจาย ครู โรงเรียนตะพานหิน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

4. Dr. William Kingsburg ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ
   /5. นางเ...
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5. นางเยาวรัตน เม็งขาว ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓. การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓     
1. นางธิดาสวรรค แกนแกว รองผูอำนวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประธาน

กรรมการ
2. นางลฎาภา ฟชเชอร รองผูอำนวยการโรงเรียนโชติคุณะเกษมบานเมืองงาม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
กรรมการ

3. นางสาวจิตติยา  
ศรีประเสริฐ 

ครู โรงเรียนพานพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

4. Dr. William Kingsburg    ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ
5. นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔. การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นางธิดาสวรรค แกนแกว รองผูอำนวยการโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประธาน

กรรมการ
2. นางลฎาภา ฟชเชอร รองผูอำนวยการโรงเรียนโชติคุณะเกษมบานเมืองงาม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
กรรมการ

3. นางสาวจิตติยา  
ศรีประเสริฐ

ครู โรงเรียนพานพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

4. Mr. Stuart Ransom ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ

5. นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๕. กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๓ 
1. นางนงลักษณ ขันทมาศ ครู โรงเรียนนครสวรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นางพิมพพธู สุตานันต ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
กรรมการ

3. นางวีณประภา เชิงเชาว ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

4. Miss Kara Bishop ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสาวสุขุมาลย  
จันทรพุฒิพงศ 

ครู โรงเรียนนครสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๖. กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ 
1. นางนงลักษณ ขันทมาศ ครู โรงเรียนนครสวรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นางพิมพพธู สุตานันต ผูทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กรรมการ

3. นางวีณประภา เชิงเชาว ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

4. Miss Kara Bishop ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสาวสุขุมาลย  
จันทรพุฒิพงศ 

ครู โรงเรียนนครสวรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๗. การแขงขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓      
1. ผูชวยศาสตราจารย 

ชวนพิศ เทียมทัน 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประธาน
กรรมการ

2. Miss Li Ruizhen ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย 

จุไรรัตน  จันทรโสภา 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๘. การแขงขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖      
1. ผูชวยศาสตราจารย 

ภูริวรรณ วรานุสาสน 
ผูทรงคุณวุฒิ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประธาน
กรรมการ

2. Miss Zeng Yan ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

3. นางสาวเพ็ญศิริ นอยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอุดมดรุณ ี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๙. การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นางอมรรัตน เนตรธัญญกร  ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ
2. Mr. Jia Chunhui ครู โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา กรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน 

สวัสดิ์พิชญสกุล 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๐. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. ผูชวยศาสตราจารยโสภา  

                    มะสึนาร ิ
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ
2. Ms. Sayumi  Ichikawa ผูทรงคุณวุฒิสถานกงศุลญี่ปุน กรุงเทพ กรรมการ
3. นายธีรัช ลอมศร ี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
กรรมการและ

เลขานุการ
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 ๑๑. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖     
1. นางสาวภาวนา เพ็ชรพราย ผูทรงคุณวุฒิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวรำพึง คำขา ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ
3. Ms. Woo Gyonghee ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๒. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. นายธนพงศ ปนอินทร ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ
2. Ms. Charly LONGUE ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
3. นายอธิคมน  จิตรเกษม ผูทรงคุณวุฒิ    มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๓. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. นางอรนุช ทองทักษิณ นายกสมาคมภาษาเยอรมันแหงประเทศไทย ประธาน

กรรมการ
2. Mr. Markus Stichel ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเกอเธ ประเทศไทย กรรมการ
3. นางพัชรินทร ชัยวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๔. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเมียนมา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    
1. นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผูอำนวยการโรงเรียนแมระมาดวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ประธาน

กรรมการ
2. Ms. Khine Cho Latt ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
3. นางขวัญขาว  

สังขพันธานนท
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๖. การแขงขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. ผูชวยศาสตราจารยทนพร 

             ตรีรัตนสกุลชัย 
ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธาน

กรรมการ
2. Mr.Yasuhiko Suzuki ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ
3. นายตอศักดิ์  รมสมซา ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๗. การแขงขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นางประภารัตน ทองสั้น ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวธนพร สมผดุง ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการ
3. Miss Ye Mi Heui ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กรรมการและ

เลขานุการ
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 ๑๘. การแขงขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นางนิภารัตน อิ่มศิลป ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ
2. นางศรีสุดา พุมชม ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
3. Dr.Gen-Philippe Babu ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและ

เลขานุการ
 ๑๙. การแขงขันละครสั้น-ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นางอรนุช ทองทักษิณ นายกสมาคมภาษาเยอรมันแหงประเทศไทย ประธาน

กรรมการ
2. Mr. Markus Stichel ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเกอเธ ประเทศไทย กรรมการ
3. นางพัชรินทร ชัยวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
กรรมการและ

เลขานุการ
 ๒๐. การแขงขันละครสั้น-ภาษาเมียนมา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     
1. นายวิจิตร คริเสถียร ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธาน

กรรมการ
2. Mr. Hsoung Oo ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
3. นายกฤษณะ โชติสุทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและ

เลขานุการ
มีหนาที่  ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผล

การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ  
1. นายไตรพฤก ผางาม ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางธิดา เสมอใจ ผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายธนชาต ชาวสาน ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางกฤติยา ไชยเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายมนตรี กาวี รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายสุริยา พนะสัน รองผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวปาณิตา ตาตะคำ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายจิรายุ จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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9. นางกฤษฎาภรณ นะพิชัย ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

10. นางสาวลำพูน ทาวเชียง ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณที่ใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมาเขารวมการ
แขงขัน  ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสารประชาสัมพันธ
ใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวมผลการแขงขันของ
คณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึกคะแนนดำเนินการบันทึกและ
รายงานผลการแขงขัน  และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายไตรพฤก ผางาม ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นางธิดา เสมอใจ ผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายธนชาต ชาวสาน ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

4. นางกฤติยา ไชยเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายมนตรี กาวี รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายสุริยา พนะสัน รองผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

7. นางสาวปาณิตา ตาตะคำ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

8. นายจิรายุ จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

9. นางกฤษฎาภรณ  
นะพิชัย 

ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

10. นางสาวลำพูน ทาวเชียง ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ตอนรับคณะครูและนักเรียนที่มาแขงขัน รับลงทะเบียนผูเขารวมแขงขัน จัดทำบัตร
ประจำตัวคณะกรรมการ เตรียมเอกสารรายงานผลจัดเก็บขอมูลผูเขาแขงขัน ขอมูลกรรมการตัดสิน ผลการ
แขงขัน คะแนนการแขงขัน รายงานผลการแขงขัน จัดทำเกียรติบัตรใหแกผูเขารวมการแขงขันและเขารวม
กิจกรรมทางระบบอินเตอรเน็ต และงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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 3) คณะกรรมการตัดสิน   
 ๑. การแขงขันกิจกรรมการจัดการคายพักแรม ระดับชั้น ม.๑–ม.๓    
1. นายคงวุฒิ ไพบูลยศิลป ผูตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแหงชาติ ที่ปรึกษา

ประธาน
กรรมการ

2. นายจิราวุธ คุมจันทร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย ประธาน
กรรมการ

3. นายรังสรรค เกิดศรี รองผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต ๒ 

กรรมการ

4. นายชูรัตน จันทรพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย กรรมการ
5. นายธีระพล ตุมพวง ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย กรรมการ
6. นายอำนาจ ศรีทิม ผูอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสามงาม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
กรรมการ

7. นายพีรพงศ หมอนทอง โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

8. นายสมภพ ประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
9. นายปรารมภ ทองบุรี ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
10. นายอภิวัฒน บึงมุม ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

11. นายนภดล คงปอม รองผูอำนวยการโรงเรียนนาโบสถวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ

12. นายวิรุฬห คุมอารีย รองผูอำนวยการโรงเรียนวังเจาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ

13. นายวิทยา อินอยู ครู  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

กรรมการ

14. นายมลตรี คำแผลง ผูอำนวยการ โรงเรียนบานตลุกขอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  
เขต ๒ 

กรรมการ

15. นายบุญเกิด มณีอุดมทรัพย ผูอำนวยการ โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๒ 

กรรมการ

16. นายสุทธิชัย เดโชชัย ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดอุตรดิตถ กรรมการ
17. นายณัฐปกรณ เอี่ยมแดง ผูอำนวยการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ

18. นายดำเกิง ทิพยกนก ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดลำปาง กรรมการ
19. นายสมกียรติ์ ขาวสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดลำปาง กรรมการ
20. นายจเร วิฤมธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดพะเยา กรรมการ
21. นายธนวัฒน ยี่สิบแสน ครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
กรรมการ
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22. นายวีระ ศิริรัตน ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม กรรมการ
23. นายสุรพงษ ศิริเขตต ครู โรงเรียนบานน้ำริน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 
กรรมการ

24. นายประจญ สีหนาท ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดแมฮองสอน กรรมการ
25. นายสงา สิทธิ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดแมฮองสอน กรรมการ
26. นายปรินซ มัทธุรส ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 
กรรมการ

27. นายยุทธนา นาอุดม ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

28. นายไพเราะ ขัดสุข ครู โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

29. นายภคพล เอมเอี่ยม ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

30. นายเจตนิพิฐ เมธีผาติกุล ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  
เขต ๑ 

กรรมการ

31. นายศิวาวุฒิ สอนเมน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ
32. นางวันเพ็ญ แสงศรี ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
กรรมการ

33. นายทรงพล กาณะรักษ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซี  
อินเตอรเนชั่นแนล อาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กรรมการ

34. วาที่รอยตรีเจษฎา แกวจิโน ครู โรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ

35. นางสาวสกาวรัตน ศรีธิ รองผูอำนวยการโรงเรียนจุนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ

36. นายอรรณพ ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ

37. นายปยะ แกวหาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดเชียงราย กรรมการ
38. นายวัชรกร สุรินทร ครู โรงเรียนปายวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
กรรมการ

39 นางกรวิกา อนโต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ

40. นายจิรายุ จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๒. การแขงขันกิจกรรมการสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   
1. นายคงวุฒิ ไพบูลยศิลป ผูทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย  

ผูตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแหงชาติ 
ที่ปรึกษา
ประธาน

กรรมการ
2. นายจิราวุธ คุมจันทร ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย ประธาน

กรรมการ
3. นายรังสรรค เกิดศรี รองผูอำนวยการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต ๒ 
กรรมการ

4. นายชูรัตน จันทรพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย กรรมการ
5. นายธีระพล ตุมพวง ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย กรรมการ
6. นายอำนาจ ศรีทิม ผูอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสามงาม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
กรรมการ

7. นายพีรพงศ หมอนทอง โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

8. นายสมภพ ประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
9. นายปรารมภ ทองบุรี ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
10. นายอภิวัฒน บึงมุม ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๑ 

กรรมการ

11. นายนภดล คงปอม รองผูอำนวยการโรงเรียนนาโบสถวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ

12. นายวิรุฬห คุมอารีย รองผูอำนวยการโรงเรียนวังเจาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

กรรมการ

13. นายวิทยา อินอยู ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

กรรมการ

14. นายมลตรี คำแผลง ผูอำนวยการโรงเรียนบานตลุกขอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  
เขต ๒ 

กรรมการ

15. นายบุญเกิด มณีอุดมทรัพย ผูอำนวยการ โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๒ 

กรรมการ

16. นายสุทธิชัย เดโชชัย ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดอุตรดิตถ กรรมการ
17. นายณัฐปกรณ เอี่ยมแดง ผูอำนวยการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
กรรมการ

18. นายดำเกิง ทิพยกนก ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดลำปาง กรรมการ
19. นายสมกียรติ์ ขาวสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดลำปาง กรรมการ
20. จาสิบเอกจเร วิฤมธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดพะเยา กรรมการ
21. นายธนวัฒน ยี่สิบแสน ครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
กรรมการ

22. นายวีระ ศิริรัตน ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม กรรมการ
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23. นายสุรพงษ ศิริเขตต ครู โรงเรียนบานน้ำริน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ 

กรรมการ

24. นายประจญ สีหนาท ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดแมฮองสอน กรรมการ
25. นายสงา สิทธิ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดแมฮองสอน กรรมการ
26. นายปรินซ มัทธุรส ผูอำนวยการ โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ 
กรรมการ

27. นายยุทธนา นาอุดม ครู โรงเรียนหนองไผ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

28. นายไพเราะ ขัดสุข ครู โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

กรรมการ

29. นายภคพล เอมเอี่ยม ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

กรรมการ

30. นายเจตนิพิฐ เมธีผาติกุล ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ

31. นายศิวาวุฒิ สอนเมน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  กรรมการ
32. นางวันเพ็ญ แสงศรี ครู โรงเรียนวัดคลองโนน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
กรรมการ

33. นายทรงพล กาณะรักษ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจทวีเอสซี  
อินเตอรเนชั่นแนล อาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงราย 

กรรมการ

34. วาที่รอยตรีเจษฎา แกวจิโน ครู โรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

กรรมการ

35. นายสุขะวัฒน สุทั่ง ผูทรงคุณวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
36. นายอรรณพ ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
กรรมการ

37. นายปยะ แกวหาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ จังหวัดเชียงราย กรรมการ
38. นายวัชรกร สุรินทร ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนปายวิทยาคาร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
กรรมการ

39 นางกรวิกา อนโต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคลองโนน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

กรรมการ

40. นายจิรายุ จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓. การแขงขันกิจกรรมการเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยา
เสพติด) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓      
1. นายโสภณ ศรีจั่นเพชร ผูทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร ประธาน

กรรมการ
2. นายวรดล ยอดสาร ผูทรงคุณวุฒิ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง จังหวัดนาน 
กรรมการ
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3. นางสาวกฤษณา บริคุต ผูทรงคุณวุฒิ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร จังหวัดนาน 

กรรมการ

4. นายธีระพงษ ธงหิมะ ผูทรงคุณวุฒิ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอวน จังหวัดนาน 

กรรมการ

5. นายธนารักษ การุณยรัต ผูทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน กรรมการ
6. นางวิชาภรณ คันทะมูล ผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปว จังหวัดนาน กรรมการและ

เลขานุการ
 ๔. การแขงขันกิจกรรมการเตนประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยา
เสพติด) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖        
1. นายบุญเกิด เผือกใต ผูอำนวยการ โรงเรียนบานบางคลอง (ราษฎอุทิศ)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ

2. นางเตือนจิตต วงศชัยวะ ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน  กรรมการ
3. นายสรพงษ ปานบุตร รองผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  กรรมการ
4. นายพลรัช สนองบุญ ครู วิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย  กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน  กรรมการ
6. นายธีวสุ วงคสุริยะ ผูอำนวยการโรงเรียนบานยางลม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  
เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๕. การแขงขัน กิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
1. นางนงนุช อินมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน ประธาน

กรรมการ
2. นางอาธัญญา ยาใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน กรรมการ
3. นางนภัสพร ขันคำ เจาพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน  

โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน 
กรรมการ

4. นางดารัญ ยะปญญา เจาพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน 

กรรมการ

5. นายเจษฎากร จันเนตร เจาพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน 

กรรมการ

6. นางสาวณัฐกานต  
อินทะรังสี 

เจาพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน  
โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน 

กรรมการ

7. นางสาวจุฑามาศ เจตะวัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปว จังหวัดนาน กรรมการ
8. นางสายพิณ กิตติพุทธิพงศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเจดียชัย จังหวัดนาน 
กรรมการ

9. นางสาวสุนารี คีรีธีรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสกาด จังหวัดนาน 

กรรมการ

10. นางสาวฝนทิพย ทะนิตะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไชยวัฒนา จังหวัดนาน 

กรรมการ
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11. นางสาวปนปนัทธ  
ชาญมณีเวช 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลปากลาง จังหวัดนาน 

กรรมการ

12. นายพิทักษชน สลีออน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงาน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลตำบลปว จังหวัดนาน 

กรรมการ

13. นางฐิตาภร วงศถิรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล แงง จังหวัดนาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๖. การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน        
1. นายนวิพันธุ จันทรธีระวงศ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรพะเยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ประธาน

กรรมการ
2. นายอดิศร เนตรทิพย ครู โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
กรรมการ

3. นายณคพศ ปยภัทรกุล ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังกวาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 

กรรมการ

4. นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศกชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กรรมการ

5. นางจิราภา อินสองใจ ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๗. การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
1. นางวราภรณ สวางการ ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวบุญนอม บุญสง ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นางจันทนา วังกาษร ครู โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ

4. นางสาวนงนุช จำปารัตน นักจิตวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ 

กรรมการ

5. นางสุกัญญา มีหอม ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๘. การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
1. นางวราภรณ สวางการ ครู โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวบุญนอม บุญสง ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการ

3. นางจริญญาพร จิตตะ ครู โรงเรียนรองกวางอนุสรณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ

   /4.นางคณึ...
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4. นางคนึงนิจ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสุกัญญา มีหอม ครู โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๙. การแขงขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเลมเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
1. นางสาวพริ้มเพรา พฤก

ษมาศ 
ครู โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ประธาน
กรรมการ

2. นางสาววรีรัตน อาจนา
เสียว 

ครู โรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะห  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

3. นางสาวรวงรัตน  
วัฒนเสาวลักษณ

ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ

4. นางสาววลัยภรณ ตะติ๊บ ครู โรงเรียนนานอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสาวปาณิตา ตาตะคำ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๐. การแขงขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเลมเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
1. นางนฤชล พิมพสวาง ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวรวงรัตน  

  วัฒนเสาวลักษณ 
ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 

กรรมการ

3. นางสาวประติญาณ  
  กิ่งสุวรรณพงษ 

ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

กรรมการ

4. นางปยพร มิ่งเมือง ครู โรงเรียนมัธยมปากลาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางจารุณี นันศิริ ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๑๑. การแขงขันกิจกรรมยุวบรรณารักษเพื่อสงเสริมการอาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1. นางจันทรวัทน พรมผอง ครู โรงเรียนพญาเม็งราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
กรรมการ

3. นางสาวเกษสุดา จันแดง ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

4. นางภัทรนฤน โพธิ์ทิพยวงษ ครู โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

5. นางสาวกชพร  
รักษากุลภักดี 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ
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 ๑๒. การแขงขันกิจกรรมยุวบรรณารักษเพื่อสงเสริมการอาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางจันทรวัทน พรมผอง ครู โรงเรียนพญาเม็งราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ประธาน

กรรมการ
2. นายพิทยา รอดสุนทรา ครู โรงเรียนสา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน  
กรรมการ

3. นางสาวเกษสุดา จันแดง ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการ

4. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

กรรมการ

5. นางสาวกชพร  
รักษากุลภักดี 

ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

มีหนาที ่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงและสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม 
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – ภาษาไทย)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. วาที่รอยโทวิญู  

ศรีบุญเรือง 
ผูอำนวยการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายเกียรติศักดิ์  
สุทธหลวง 

ผูอำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นางสาวลาวัลย สุโรพันธ รองผูอำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายศราวุธ ธรรมวงศ รองผูอำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวลำยวน แกวตัน รองผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระ
เกียรติ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวอริยา อภัยรุณ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมา
เขารวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายศิรวัฒน  

สอนนนทฐีกูล 
รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายพงษศักดิ์ รักษาพล ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

   /3. นางส... 
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3. นางสาววิไลลักษณ 
ไชยและ 

ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายกรวิชญ หนอไชย ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวสุวพิชญ  
บูรณะชาติ 

ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖. นางสาวยุวรัตน  
จันทรเติม 

ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗. นางสาวพัทยา  
คำกองจันทร 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวดารากร  
หาญยุทธ 

ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๙. นางสาวมะลิวัลย บริคุต ครู โรงเรียนบอเกลือ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๐. นายธงชัย คฤหานนท ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

๑๑. นางรัตนา วรินทร ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวกฤตติกา  
สีหลักรอย 

พนักงานราชการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     3.1 เรียนรวม – ภาษาไทย   
                     ๑. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเห็น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นางสาวณริศรา ยะอิตะ ครู โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวศิรประภา บัวคอม ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

3. นางสาววิไลลักษ ไชยและ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ
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    ๒. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นางสาวณริศรา ยะอิตะ ครู โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวศิรประภา บัวคอม ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

3. นางสาววิไลลักษ ไชยและ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๓. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นางสาวณริศรา ยะอิตะ ครู โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวศิรประภา บัวคอม ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

3. นางสาววิไลลักษ ไชยและ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๔. การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นางศินันทนี ปญญาไวย ครู โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน เชื้ออวน ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

3. นางสาวสมฤทัย พรมถานา ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๕.การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียน ออทิสติก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
1. นางศินันทนี ปญญาไวย ครู โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน เชื้ออวน ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

3. นางสาวสมฤทัย พรมถานา ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

 ๖. การแขงขันการจัดทำหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นางเมธาวี ขันทะสอน ครู โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
   /๒. นางปวีณ...
2. นางปวีณา สุวรรณศรี ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
   กรรมการ

3. นางสาวรัชนีวรรณ  
บุตรแกว

ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

   

/7. การแข...
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 ๗. การแขงขันการจัดทำหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นางเมธาวี ขันทะสอน ครู โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. นางปวีณา สุวรรณศรี ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
กรรมการ

3. นางสาวรัชนีวรรณ  
บุตรแกว

ครู โรงเรียนนานปญญานุกูล 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – ศิลปะ)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. วาที่รอยโทวิญู  

ศรีบุญเรือง 
ผูอำนวยการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นางธิดา เสมอใจ ผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายมนตรี กาวี รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายวศิน จิณะกับ รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
 

5. นายพิชิต ยาวิไชย รองผูอำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นายอำนวย กันศร รองผูอำนวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗. นายศิรวัฒน  
สอนนนทฐีกูล 

รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นางสาวอริยา อภัยรุณ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน เอกสารการแขงขัน อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมา
เขารวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน  และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายณัชพล แสนยะเสนีย ครู โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายพิเชษฐ บุญทวี ครู โรงเรียนทุงชาง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นางสาวจารุวรรณ ชัยชำน ิ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 
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4. นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นายสุกฤษฏิ์ นุหนอ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖. นายรัฐภูมิ เสียงกอง ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗. นางสาวศิริกัญญา  
ขุนนะสิทธิ์ 

ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๘. นางรัตนา วรินทร ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๙. นางสาวกฤตติกา  
สีหลักรอย 

พนักงานราชการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     3.2 เรียนรวม – ศิลปะ 
    ๑. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายชูศักดิ์ จันทรออน ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีกณวรรธน  

สุยะนา 
ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

3. นายจารุวิทย อัชฒาสัย ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๒. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายชูศักดิ์ จันทรออน ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

กรรมการ
2. วาที่รอยตรีกณวรรธน  

สุยะนา 
ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ

3. นายจารุวิทย อัชฒาสัย ครู โรงเรียนสา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ
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    ๓. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายพินิจ นุชสวาท ครู โรงเรียนนครสวรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายปริญศิลป คำพุฒ ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ

3. นายกฤษณโสภา การะเวก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๔. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นางภัสราภรณ อนุรักษ ครู โรงเรียนสตรีศรีนาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ
2. นายธานินทร จันทสิงห ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ 
กรรมการ

3. นางสาวศุพัชรินทร  
สุขเกษม 

ครู โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ

๕. การแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายพินิจ นุชสวาท ครู โรงเรียนนครสวรรค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
ประธาน

กรรมการ
2. นายปริญศิลป คำพุฒ ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ3

3. นายกฤษณโสภา การะเวก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กรรมการและ
เลขานุการ

๖. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเห็น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายรัชชานนท แกวมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ทาชมภู ครู โรงเรียนบานหนองเกิด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
กรรมการ

3. นางสาวภิญญาพัชญ  
บุญพรรณธนวัฒน 

ครู โรงเรียนบานหวยไคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการและ
เลขานุการ

๗. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น ม.๑- 
ม.๓ 
1. นายรัชชานนท แกวมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ทาชมภู ครู โรงเรียนบานหนองเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
กรรมการ

3. นางสาวภิญญาพัชญ  
บุญพรรณธนวัฒน 

ครู โรงเรียนบานหวยไคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการและ
เลขานุการ

   

/8. การปร...
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    ๘. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายอรุณ ชราชิต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นางนิรมล ปนทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
กรรมการ

3. นายวินัย คำยันต ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๙. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายสมเกียรติ ดอกพิกุล ครู โรงเรียนลองวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
กรรมการ

3. นายธงชัย จิตรกวาง ครู โรงเรียนดงประคำพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๑๐. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองออทิสติก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
1. นายอรุณ ชราชิต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นางนิรมล ปนทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
กรรมการ

3. นายวินัย คำยันต ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๑๑. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเห็น ระดับชั้น ม.๔-
ม.๖  
1. นายรัชชานนท แกวมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ทาชมภู ครู โรงเรียนบานหนองเกิด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
กรรมการ

3. นางสาวภิญญาพัชญ  
บุญพรรณธนวัฒน 

ครู โรงเรียนบานหวยไคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๑๒. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖  
1. นายรัชชานนท แกวมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๖ 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประธาน

กรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช ทาชมภู ครู โรงเรียนบานหนองเกิด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
กรรมการ

3. นางสาวภิญญาพัชญ  
บุญพรรณธนวัฒน 

ครู โรงเรียนบานหวยไคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

กรรมการและ
เลขานุการ

   
/13. การปร...
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    ๑๓. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางรางกายฯ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายอรุณ ชราชิต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นางนิรมล ปนทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
กรรมการ

3. นายวินัย คำยันต ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๑๔.การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๔-
ม.๖ 
1. นายสมเกียรติ ดอกพิกุล ครู โรงเรียนลองวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
ประธาน

กรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร 
กรรมการ

3. นายธงชัย จิตรกวาง ครู โรงเรียนดงประคำพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ 

กรรมการและ
เลขานุการ

    ๑๕. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองออทิสติก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
1. นายอรุณ ชราชิต ขาราชการบำนาญ ประธาน

กรรมการ
2. นางนิรมล ปนทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมฮองสอน 
กรรมการ

3. นายวินัย คำยันต ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

กรรมการและ
เลขานุการ

มีหนาที ่ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขัน ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอำนวยการแตละสนาม  
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (เรียนรวม – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
 1) คณะกรรมการอำนวยการ  
1. วาที่รอยโทวิญู  

ศรีบุญเรือง
ผูอำนวยการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

ประธาน
กรรมการ 

2. นายประกวด  
พายัพสถาน 

ผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

3. นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผูอำนวยการโรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นายศิรวัฒน  
สอนนนทฐีกูล 

รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวกฤตติกา  
สีหลักรอย 

พนักงานราชการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

6. นางสาวอริยา อภัยรุณ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   /มีหนาที่... 
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มีหนาที ่ เปนกรรมการกลาง จัดเตรียมสถานที่แขงขัน  เอกสารการแขงขัน  อำนวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการ จัดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน อาหารวางพรอมน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตอนรับผูมา
เขารวมการแขงขัน ประสานงานหรือปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูเขาแขงขันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สื่อสาร
ประชาสัมพันธใหกับผูเขารวมการแขงขันในสวนที่เกี่ยวของ บันทึกภาพการแขงขัน ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ผลการแขงขันของคณะกรรมการตัดสินแตละสาระเรียนรูที่รับผิดชอบแลวสงแบบบันทึกคะแนนใหผูบันทึก
คะแนนดำเนินการบันทึกและรายงานผลการแขงขัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการฝายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี  ประสานงาน  และรายงานผลการแขงขัน   
1. นายดำรงค คันธะเรศย ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
ประธาน

กรรมการ 
2. นายนพรัตน ใบยา ครู โรงเรียนปว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 
กรรมการ 

3. นายภคพล วัฒนะ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

4. นางหรรษา สิทธิพงศ ครู โรงเรียนปว  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

5. นางสาวอารีรัตน สุทธิ ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๖. นายวัทธิกร ธนกิจกร ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๗. นายสรธร คำรังษี ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๘. นางสาวกชกร อ่ำทอง ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๙. นายพิฆเนศ จันทรา ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๐. นายวิรัช รุงโรจน ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๑. นางสาววิจิตรา ธนะแกว ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการ 

๑๒. นางรัตนา วรินทร ครู โรงเรียนทุงชาง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  ทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการฝายตาง ๆ รับ
รายงานตัวของผูเขารวมแขงขัน และคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคุมหอง
การแขงขัน เปนผูชวยคณะกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมครบตามเกณฑที่
กำหนด บันทึกคะแนนพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองการผลการแขงขันแตละกิจกรรมใหครบถวนสมบูรณ
และรายงานผล อำนวยความสะดวกใหทุกฝายพรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจายของคณะกรรมการ
ตัดสิน และงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

/เรียนรวม... 




