คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
ที่ ......... / 2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
กลุ่มดอยอ่างขางปีการศึกษา 2557
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้ดาเนินการจัดการแข่งขันดาเนินการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 กลุม่ ดอยอ่างขาง ปีการศึกษา 2557 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 9
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึกษา แก้ไขปัญหาอานวยความสะดวก
ประสานงานประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการ
๑.๔ ผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
๑.๕ ผู้อานวยการโรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
๑.๖ ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
๑.๖ ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
๑.๗ ผู้อานวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
๑.๘ ผู้อานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
๑.๙ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
กรรมการ
๑.๑๐ ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
กรรมการ
๑.๑๑ ผู้อานวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
๑.๑๒ ผู้อานวยการโรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
๑.๑๓ ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
๑.๑4 ผู้อานวยการโรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
๑.๑5 ผู้อานวยการโรงเรียนสายอักษร
กรรมการ
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๑.๑6 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
กรรมการ
๑.๑7 ผู้อานวยการโรงเรียนศีลรวี
กรรมการ
๑.๑8 นางทิพากร ทิพจร รองผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
๑.19 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ให้อยู่ในการกากับดูแลของนายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อานวยการ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่และเวทีการแข่งขัน
จัดระบบเสียง จัดเตรียมเครื่องเสียง และบันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน และภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นายยุทธนา
อิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นายสุดเขต
ศรีอิศรางกูล
รองประธานกรรมการ
๒.๑.๓ นายอารีย์
บุญชัยดุ้ง
กรรมการ
๒.๑.๔ นายจตุรงค์
ใจสม
กรรมการ
๒.๑.๕ นายพรรณพัชณรงค์
รัมภารัตน์
กรรมการ
๒.๑.๖ นายอุดร
ปงกาวงค์
กรรมการ
๒.๑.๗ นางสุภาภัทร์
เขียวปัด
กรรมการ
๒.๑.๘ นางจารุณี
ณิลกาแหง
กรรมการ
๒.๑.๙ นางทองพูล
สอนมั่น
กรรมการ
๒.๑.๑๐ นายพีรศาสตร์
จินาปุก
กรรมการ
๒.๑.๑๑ นายสุรินทร์
รังษี
กรรมการ
๒.๑.๑๒ นายทองสุข
สมบูรณ์
กรรมการ
๒.๑.๑๓ นายกิตติภัณฑ์
คาธิตา
กรรมการ
๒.๑.๑๔ นางสาวภัสร์ชนกพร
กัมพลกรจรัส
กรรมการ
๒.๑.๑๕ นายกฤษฎา
พรหมงาม
กรรมการ
๒.๑.๑๖ นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
๒.๑.๑๗ นายภานุวัฒน์
ติดทะ
กรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งข่าวประกาศ
เสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
2.2.๑ นางสาวรุจิรดา
จันทระ
ประธานกรรมการ
2.2.๒ นางกรรณิการ์
สรรพสุข
รองประธานกรรมการ
2.2.๓ นักเรียนประชาสัมพันธ์
กรรมการ
2.2.๔ นางสุกัญญา
เหมืองสอง
กรรมการและเลขานุการ
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2.๓ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่จัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้าดื่มสาหรับแขกผู้
มีเกียรติ และคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
2.๓.๑ นางประกายพฤกษ์
คาออน
ประธานกรรมการ
2.๓.๒ นางสาวนันทนา
ตุ่นรัตน์
รองประธานกรรมการ
2.๓.3 นางสาวณิชาภัทร
แก้มพรม
กรรมการ
2.๓.4 นางสาวศิรินิพา
เงินมูล
กรรมการ
2.๓.5 นางจันทร์สม
อินทรสอาด
กรรมการ
2.๓.6 นางหนิ่ม
ชมภูรัตน์
กรรมการ
2.๓.7 นางสาวกาญขนา
โปธา
กรรมการ
2.๓.8 นางสาวปิยมาภรณ์
จันทร
กรรมการ
2.๓.9 นางสาวศานิกุณ
คาภีระ
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรต้อนรับ ให้อยู่ในการกากับดูแลของ นายธงชัย
พูลศิรเจริญกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
3.1 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรมีหน้าที่ดูแลรักษา ความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของการจราจรของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยประกอบด้วย
3.๑.1 นายนิพนธ์
เสนาเนียร
ประธานกรรมการ
3.1.2 นายมิ่งศิษฐ์
หาชัยอินทร์
รองประธานกรรมการ
3.1.3 นายอนุชาติ
สรรพจารย์
กรรมการ
3.1.4 นายพิริยวัตร
ติใหม่
กรรมการ
3.1.5 นายภัสรัค
ชมภูสืบ
กรรมการ
3.1.6 นายธนภณ
สัพไพร
กรรมการและเลขานุการ
3.๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการดาเนินการ
แข่งขัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
3.๒.๑ นางบังอร
พรหมจอม
ประธานกรรมการ
3.๒.๒ นางพิกุล
บาเรอจิตต์
รองประธานกรรมการ
3.๒.๓ นางสาวนันทนา
ตุ่นรัตน์
กรรมการ
3.๒.๔ นางสาวกรวณิชภา
ผลมาก
กรรมการ
3.๒.๖ นางสาวปิยะณัฐ
ช่างเงิน
กรรมการ
3.๒.7 นางธนาภรณ์
อินทขัติย์
กรรมการ
3.๒.8 นางสุภาภัทร์
เขียวปัด
กรรมการ
3.๒.9 นางจารุณี
ณิลกาแหง
กรรมการ
3.๒.10 นางทองพูล
สอนมั่น
กรรมการ
3.๒.11 นายพีรศาสตร์
จินาปุก
กรรมการ
3.๒.12 นายสุรินทร์
รังษี
กรรมการ
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3.๒.13 นายทองสุข
สมบูรณ์
กรรมการ
3.๒.14 นายกิตติภัณฑ์
คาธิตา
กรรมการ
3.๒.15 นางสาวภัสร์ชนกพร
กัมพลกรจรัส
กรรมการ
3.๒.16 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
3.๒.17 นางปราณี แสงกาศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินเอกสำร และสวัสดิกำร ให้อยู่ในการดูแลและการกากับของ ว่าที่เรือตรี
วีระพงศ์ ขาเหม รองผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ
ประกอบด้วย
๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
๔.๑.๑ นางพรรณนา
อุบลสา
ประธานกรรมการ
๔.1.๒. นายธนกฤต
สมฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
๔.1.๓ นางสาวณิชาภัทร
แก้มพรม
กรรมการ
๔.1.๔ นายสิทธิชัย
ผ่องใส
กรรมการ
๔.1.๕ นางสาวดลฤดี
อูปคาแดง
กรรมการ
๔.1.6 นางสาวสุพรรณิการ์
อินต๊ะคามา
กรรมการ
๔.1.7 นางสาวณัฏฐิณี
ปินตา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ในการประชุมเพื่อวางแผนดาเนินงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๔.๒.๑ นางบังอร
พรหมจอม
ประธานกรรมการ
๔.๒.๒ นางประภาพร
ชัยวรรณา
รองประธานกรรมการ
๔.๒.๓ นางสาวราตรี
ช่างปัด
กรรมการ
๔.๒.4 นางสาวศิรินิพา
เงินมูล
กรรมการ
๔.๒.5 นางสาววิลาสิณี
คาปัญญา
กรรมการ
๔.๒.6 นางสาววรนิษฐ์
คาลือ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลระบบกำรจัดกำรแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลระบบการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน
จัดสถานที่และตารางการแข่งขัน ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย
5.๑ นางสาวทิพย์วรรณ
บุญถึง
ประธานกรรมการ
5.2 นายยุทธนา
วงศ์ใหญ่
รองประธานกรรมการ
5.3 นางพิชยา
พรหมปัญญา
กรรมการ
5.4 นางสาวหล้าดี
สัมพันธ์สินก่อ
กรรมการ
5.5 นางสาวสุนันท์
โปธา
กรรมการ
5.6 นางสาวสุทธิดา
แสงรัตน์
กรรมการ
5.7 นางสาวสุธาสินี
ก้อนใจ
กรรมการ
5.8 นายอนุรักษ์
ปาทา
กรรมการ
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5.9 นางสาวศิวาพร
5.10 นางเกศรา
5.11 นายวิษณุกรณ์
5.12 นางวิจิตรา
5.13 นายลิขิต
5.14 นางสาวศิริพรรณ
5.15 นางสาวปิยะมาศ
5.16 นางสาวอรุณ
5.17 นางสาวมัลลิกา
5.18 นางสาวพรรณทิวา
5.19 นางสาวเบญจมาศ
5.20 นางสาวดาววิภา
5.21 นางสาวอภิณห์พร
5.22 นายธัญพิสิษฐ์

สุขแยง
สิงห์ใจ
ชานาญ
ไพรพนาดอน
กล้าหาญ
ชาวเหนือ
มะโนรา
ศรีเงิน
วิเวกคีรี
อินทญาติ
บุญเพิ่มพูล
มีบุญ
มานิ่ม
คุณยศยิ่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน รวบรวม และกรอกผลกำรแข่งขัน มีหน้าที่รวบรวมและกรอกผลการ
แข่งขันแต่ละกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันลงในเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 เพื่อ
รายงานผลการแข่งขันของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ที่
จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
6.๑ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวขวัญมณีพร เชาวน์สวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสาวศิริขวัญ วรรณา
กรรมการ
6.4 นายจักรี
ทาเขียว
กรรมการ
6.5 นางสาวเพียงนภา กิติ
กรรมการ
6.6 นางสาววิลาสินี คาปัญญา
กรรมการ
6.7 นางสาวศิริวิมล ใบตัน
กรรมการ
6.8 นายธัญพิสิษฐ์
คุณยศยิ่ง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขัน มีหน้าที่ ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการในการแข่งขัน
ดาเนินการและตัดสินการแข่งขัน และส่งผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย
7.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
7.1.1 กำรแข่งขันกำรอ่ำนเอำเรื่อง (อ่ำนในใจ)ม.1-ม.3
1. นางสาวดลฤดี อูปคาแดง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา วงศ์อดิลัษณ์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
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3. นายรุ่งโรจน์ กันโท
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ เรือนวิน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวจิราภา คาวงศ์ษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7.1.2 กำรแข่งขันกำรอ่ำนเอำเรื่อง (อ่ำนในใจ)ม.4-ม.6
1. นางสาวสายธาร ธรรมธิ
โรงเรียนฉื้อจี้
ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร มอญแสง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณอินต๊ะนนท์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวจิราภา คาวงศ์ษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
5. นางสาวเทวิกา บัตรประโคน โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการและเลขานุการ
7.1.3 กำรแข่งขันกำรเขียนเรียงควำมและคัดลำยมือม.1-ม.3
1. นายธพรชัยมาร์ช
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ทองขันนาค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา ยะเปี้ย
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
4. นางกรณ์กัญมณี ศักดิ์ธนสิริ โรงเรียนฉือจี้
กรรมการ
5. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์ โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการและเลขานุการ
7.1.4 กำรแข่งขันกำรเขียนเรียงควำมและคัดลำยมือม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ การะบุญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางอัญธิฌา มีวรรณ์
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
4. นางสาวกัลยา ยานะพงศ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางธัญทิพย์ เจริญหิรัญญกุล โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.1.5 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนทำนองเสนำะม.1-ม.3
1. นางภัทรินญา ใสคา
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สมหงษ์
โรงเรียนสายอักษร
รองประธานกรรมการ
3. นางเพชรดารินทร์ คาแดง
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ เรือนวิน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.1.6 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนทำนองเสนำะม.4-ม.6
1. นางสัญญารัก นุตาลัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ สุขเปี่ยม โรงเรียนฉื้อจี้
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
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4. นายอาทิตย์ อิ่มเย็น
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
5. นางมธุรส กิติมูล
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.1.7 พำทีสร้ำงสรรค์ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางชฎากาญจน์ อินชัยวงศ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวิไล กาวิชัย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
4. นายอาบบุญ สมชานาญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
5. นายนิติพงษ์ แปงจงกิจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.1.8 พำทีสร้ำงสรรค์ม.4-ม.6
1. นายอาบบุญ สมชานาญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ พจน์สุจริต โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
4. นางสุชา คุณดอย
โรงเรียนฉือจี้
กรรมการ
5. นางสาวชญาพิมพ์ กองมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการและเลขานุการ
7.1.9 กำรแข่งขันกำรแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภำพม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ เซ็นนันท์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย แดนหมั้น โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภัทร์ เขียวปัด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นายอนุชิต สมหงษ์ โรงเรียนสายอักษร
กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ใจมา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.1.10 กำรแข่งขันกำรแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์ โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ไชยศรี
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภัทร์ เขียวปัด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางภูสิริน ตาอิ่น
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ
5. นางเพชรดารินทร์ คาแดง โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
7.2.1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ม.1-ม.3
1. นางสาวสมร ปาดวง
โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทอง โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญมณี บุญเล็ก โรงเรียนสายอักษร
กรรมการ
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4. นางสาวนิภา ลุงกุย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.2.2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ม.4-ม.6
1. นางจิราพร สุนันต๊ะ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพัชราภรณ์ ปัญญา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล กี้เม้ง
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวธิญาดาปันต๊ะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
5. นายอานาจ อนุวงศ์เจริญ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.2.3 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางนวพร ชัยยาศรี
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกีรกานต์ คาขาว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คมขา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
4. นางณภัทร จองเซ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
5. นายธนกฤติ สมฤทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.2.4 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวพา มหานันต์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ ดวงทิพย์
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาธิตาบุญเคลือบ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวลักษณ์สุดา จันทร์น้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางนงคราญ มณีกุล
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.2.5 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกฤตพร แก้วตา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย ปราบสงคราม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยว
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
4. นายพงศ์พันธ์ แก้วจันทร์
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ผ่องใส
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.2.6 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวดาววิภา มีบุญ
โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อินทะกอง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
4. นายชัชวัสส์ พรวชิรวิทย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
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5. นางอัญชัน ทรายปัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา โปธา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.2.7 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้ว โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ทาคา โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
5. นายภาคภูมิ วงค์วรรณา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
6. นางสาวพรสวรรค์ ไชยผา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
7. นางศิริพร แก้วใจมา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.2.8 กำรแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ปัญญาธิ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิ่มพวรรณ ปัญญาไหว โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายธัชชัย คีรีแก้ว
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวปุญญิศา สมมิตร
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปาทา
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
6. นางสหนันท์ ปัญญา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวศศิมาภรณ์ ปัญวงค์ยอง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
8. นายสุรัฐ ถนอมวรกุล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
9. นางสาวพิชญาภา โสพันธ์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
10. นายจานงค์ ไชยะหมื่น
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.2.9 กำรแข่งขันคิดเลขเร็วม.4-ม.6
1. นายสมจิตร บุญประเสริฐ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ อินสอน
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ พระทอง โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นายคมศร ขันตี
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
5. นางรัตนา กิจต๊ะสัย
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
6. นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์ โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
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8. นางสาวสโรชา สอนศรีนุสอน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
9. นายวิมล กันอินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
10. นางสาวสุขสันต์ บุญเล็ก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
11. นางสาวมิรันตี จันทร์ดี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
12. นางสุกัญญา เหมืองสอง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
7.3.1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ สกลกิตติ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์สิทธิประเวช
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิราวรรณ ปวนแดง โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางนวรัตน์ ปัญญาธิ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุธ สุขแดง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
6. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา บุญทาวงศ์ษา โรงเรียนสายอักษร
กรรมการ
8. นางวรัชญา นิธิธานนท์
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.3.2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ม.4-ม.6
1. นางทองพูล สอนมั่น โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ณัทศรีใส โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิกานดา ฟักทอง โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวธมลวรรณเหน่คา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
6. นางรัชนีพร ปัญญาฟู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
7. นายกันต์ สุยา
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7.3.3 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลองม.1-ม.3
1. นายฐิฏิกรณ์ รังกลาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายวรัญญูรีบเร่ง
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ วงเครา โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางพิมไพรสณฑ์อุทธิยัง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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7.3.4 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลองม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคา โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะพร นันธิกูล
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวปานหทัย จิตตางกูร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
กรรมการและเลขานุการ
7.3.5 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคาปัน โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐรวี จิตตะ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา มีสวัสดิ์
โรงเรียนศิลรวี
กรรมการและเลขานุการ
7.3.6 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.4-ม.6
1. นายอุดร ปงกาวงค์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร ใสศรี
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา สมวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นายสมชาย จันทร์ตะมะ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวสิริวิมล จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
กรรมการและเลขานุการ
7.3.7 กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกณิกา เตจ๊ะนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นายจีรสิทธิ์ พรหมเสน โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ แสงหลู่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
6. นางสาวกิติยา ฉายศิริ โรงเรียนศิลรวี
กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ มะโนรา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
7.3.8 กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ ปันที
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์จันทร์กองแก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
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3. นางสาวศิรประภา ใจหนัก
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวรัชนาวรรณ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวมนัสดา ขาพิมาย
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ไชยเลิศ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
7. นายอุดมทรัพย์ อุษา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.3.9 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ใจสม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายพุทธิกุล ปิยะจันทร์ โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ปานวิจิตร โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาววัลยากองแก้ว โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสุดา จ๋าก๋าง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.3.10 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ม.4-ม.6
1. นายชัยวุฒิ ไฝคา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายชลอ สิรชาญวิทย์ โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ สารภีี โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วงศ์อ้าย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ปิ่นชุม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.3.11 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน (โดยกำรติดล้อบินขึ้นจำกพื้น)ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา อิ่นแก้ว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จองแดง
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ แสนฝน
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจง โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
5. นางปิยนุช เมธา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
6. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจง โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
7. นายเดช อุทธิยัง
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.3.12 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยด้วยมือ)ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา อิ่นแก้ว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ สิทธิ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ แสนฝน โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นายไกรลาศ ปีน้อย
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
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5. นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวล โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวล โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
7.4 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
7.4.1 กำรประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ รังกลาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณ โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางปิยภัคร บุญถึง โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.4.2 กำรประกวดเพลงคุณธรรมม.4-ม.6
1. นายสมควร อินต๊ะวงค์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สุนันต๊ะ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ปันชาติ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณ โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
5. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการและเลขานุการ
7.4.3 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมม.1-ม.3
1. นายพิริยวัตร ติใหม่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา วรส
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายชนพัฒน์ใจมั่น
โรงเรียนเวียงแหง
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
5. นางพรนภัส นุชวณิชกุล โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ ชัยยะ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.4.4 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมม.4-ม.6
1. นายพินิจ ภูขาว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนาบุญเรือง โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย งามรูป โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน โรงเรียนเวียงแหง
กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนัญไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.4.5 กำรประกวดภำพยนตร์สั้นม.1-ม.3
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตพงษ์ ซุยคา
โรงเรียนเชียงดาว รองประธานกรรมการ
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3. นายวิริยะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ
4. นางนิรมิตร มีไชโย
โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ
5. นายบุญส่ง เรือนแก้ว
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.4.6 กำรประกวดภำพยนตร์สั้นม.4-ม.6
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุก
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตพงษ์ ซุยคา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวิริยะเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางนิรมิตร มีไชโย
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
5. นายบุญส่ง เรือนแก้ว
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.4.7 กำรประกวดละครคุณธรรมม.1-ม.6
1. นางสาวพัชรี แสงทอง
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
ประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส นุชวณิชกุล โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
รองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ เป็งปานันท์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวศิวาพร สุขแยง
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.4.8 กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรมม.1-ม.3
1. นายสิงห์คา กุยเขียว
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ ณ.เชียงใหม่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
4. นางพจนีย์ คาแหลง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.4.9 กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรมม.4-ม.6
1. นางสาวโชติมา เพชรเอม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กาปั่นทอง
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญชลิกา อินทะวงค์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นายกิตติวัฒน์ คากัมพล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางสาวภัฎฐ์ธีรารัตนทวีชยั พร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
กรรมการและเลขานุการ
7.4.10 กำรประกวดมำรยำทไทยม.1-ม.3
1. นางกัญญภัค คุ้มรักษ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ถาดนาค
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม พรมเสน
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
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4. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติก้อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
5. นางสาวอนุสรา ยศแสน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
6. นางสาวอรทัย ใจยะสาร โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.4.11 กำรประกวดมำรยำทไทยม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ช่างปัด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวาพร สุขแยง โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ คาจันทร์ โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการและเลขานุการ
7.4.12 กำรประกวดสวดมนต์แปลม.1-ม.6
1. นางสาววรนิษฐ์ คาลือ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายนิศาชล วงนวล
โรงเรียนเวียงแหง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ปัญโญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ยศแสน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ภา นาบุญจิตต์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ
7.5.1 กำรแข่งขันแอโรบิกม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธวงค์ปลี โรงเรียนสายอักษร
ประธานกรรมการ
2. นายอานาจ บาเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
4. นายธนพล ยอดเกิด
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวณัฐฐิณี คาแสน โรงเรียนเวียงแหงวืทยาคม กรรมการ
6. นางกุลยารัศมิ์คณายุทธพงศ์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.5.2 กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำม.1-ม.3
1. นางกุลยารัศมิ์ คณายุทธพงศ์ โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร วงษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
3. นายเทพวรการ อินอร
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ขันโท
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
5. นายมานะ โสภาเลิศ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก มังคละ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
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7. นายอนุชิต ฝั้นฉางข้าว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
8. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ โรงเรียนฝางนูปถัมภ์
กรรมการ
9. นายอัสฎางค์กองสถาน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.5.3 กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำม.4-ม.6
1. นายสุนทร ใจพรมเมือง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ สรรพจารย์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐณพงษ์ กิติกุลพิรัชย์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ยองจา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
6. นายธนากร เจนแสง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
7. นายธนพล ยอดเกิด
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
8. นายสุรินทร์ รังษี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
9. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
10. นางอาไพ ศิริวรรณ
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
7.6.1 กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์"ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายณัีฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียร
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.2 กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์"ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีคามูล
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
6. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.3 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
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3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
4. นางปราณี แสงกาศ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.4 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีคามูล
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
6. นายวิชัย สามไชย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
7. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.5 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณีม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ตาเปียะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
4. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
กรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.6 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณีม.4-ม.6
1. นายนายธนากรศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
4. นายปิยะพนธ์วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.7 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ตาเปียะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
3. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.8 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
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5. นายวิชัย สามไชย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
6. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.9 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติดม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชย
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ
3. นายปิยะพนธ์วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ
4. นางปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.10 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายิอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีคามูล
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ตาเปียะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.11 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ
3. นายอมรทัศน์ สันใจ
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
5. นายวิชัยสามไชย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
6. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.12 กำรแข่งขันประติมำกรรมม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมื่น
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ตาเปียะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.6.13 กำรแข่งขันประติมำกรรมม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ตาเปียะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
3. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
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7.6.14 กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ม.1-ม.3
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ
7.6.15 กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่องม.1-ม.3
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร รองประธานกรรมการ
3. นายวร โชติระวีวัฒน์
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.6.16 กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่องม.4-ม.6
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ
7.6.17 กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออม.4-ม.6
1. นายพรหมมาตร สัพพะศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ
7.6.18 กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยม.1-ม.3
1. นายวร โชติระวีวัฒน์
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายพรหมมาตร สัพพะศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ
7.6.19 กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยม.4-ม.6
1. นายวร โชติระวีวัฒน์
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายพรหมมาตร สัพพะศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ
7.6.20 กำรประกวดวงดนตรีสตริงม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควร
โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ หิมเวช โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
4. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
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5. นางสาวกิตติพร คานวล โรงเรียนรังษีวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

7.6.21 กำรประกวดวงดนตรีสตริงม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควร
โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวช โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
5. นางสาวกิตติพร คานวล โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.6.22 กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ขม.1-ม.6
1. นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล โรงเรียนฝางชนูปถัภ์ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.6.23 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำยม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร
กรรมการและเลขานุการ
7.6.24 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำยม.4-ม.6
1. นายอิน รัตนอัมพา
โรงเรียนฝางชนูปถัภ์
ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวช โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.6.25 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยากรณ์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร
กรรมการและเลขานุการ
7.6.26 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.4-ม.6
1. นายอิน รัตนอัมพา
โรงเรียนฝางชนูปถัภ์
ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หิมเวช โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.6.27 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำยม.1-ม.3
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1. นางบุญเอื้อ สีสด
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ นาหมื่น โรงเรียนสันต้นหมื้อ
รองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ไชยราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ
7.6.28 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำยม.4-ม.6
1. นางบุญเอื้อ สีสด
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ นาหมื่น โรงเรียนสันต้นหมื้อ
รองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ไชยราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ
7.6.29 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3
1. นางบุญเอื้อ สีสด
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ไชยราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ นาหมื่น โรงเรียนสันต้นหมื้อ
กรรมการและเลขานุการ
7.6.30 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.4-ม.6
1. นางบุญเอื้อ สีสด
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ไชยราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ นาหมื่น โรงเรียนสันต้นหมื้อ
กรรมการและเลขานุการ
7.6.31 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำยม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควร
โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.32 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำยม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควร
โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.33 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิงม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควร
โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ
2. นายวร โชติระวีวัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
7.6.34 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิงม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควร
โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพนธ์ รัตนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. นายวร โชติระวีวัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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7.6.35 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำยม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.6.36 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำยม.4-ม.6
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.6.37 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อามาปะเก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.6.38 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.4-ม.6
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อามาปะเก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.6.39 กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำนม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์สาเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเมธิกา เหลวะนา โรงเรียนสันต้นหมื้อ
กรรมการ
7.6.40 กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศราตาดทอง โรงเรียนฉือจี้
กรรมการ
7.6.41 กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
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7.6.42 กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์สาเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย เถาทอง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา ริยะนิจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
7.6.43 กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐนันท์สาเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา ริยะนิจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
7.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
7.7.1 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวมันทนา พรเพิ่มสุข โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ สิงโตวณา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
4. Mr.Micheal Ackley
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
5. นางสุมาลี ตันติน้อย
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.7.2 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสน่ห์ฉัตร ศตคณา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ สิงคาโม โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
4. Mr.John Paul Dimayacyac โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
5. นางสาวทองกุล สนธิยา
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.7.3 กำรแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคามา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษมน ศรีใจมูล
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนกนาถ เขียวตา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Arthur Darling
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
5. นางสาวบุษบา จายะศักดิ์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.7.4 กำรแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางธนาภรณ์ อินทขัติย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
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2. นางสุวัสสา แอคลีย์
โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เตาะแป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. Mr.Arthur Darling
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
5. นายภราดร ปันชัย
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.7.5 กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วังช่วย
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา ไพรลักษณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นางประดับดวงปานัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
5. นางศิริพร วงศ์ศรีสุข
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.7.6 กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุจินตา คาเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางวิราวัลย์ วรรณชัย โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. Mr.Roy David Florey โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวสุนันท์โปธา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
5. นางเทพินทร์ จิตตางกูร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.7.7 กำรแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรดา จันทระ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. Mr.Robert William โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฤทัย ปิชัยนะ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.7.8 กำรแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ วรรณจักร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. Mr.Nhorilaine Manansala โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
4. นายกาลัญญู รัตนา
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.7.9 กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มีวรรณ์
โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ แก้วอินทร์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพลอยพิม อาพันธ์สี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวกานต์ีธิดา วรรณชัย โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการและเลขานุการ
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7.7.10 กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ทุนผล
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวใจสคราญ คงพันธ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ทองอินทร์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายผดุงเกียรติ ปู่เจ
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
5. นางณัชกมล นพคุณ
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการและเลขานุการ
7.7.11 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำฝรั่งเศสม.4-ม.6
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางนิชาดา ศรีเกษ
โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีชัยวงค์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.7.12 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำจีนม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ บุญเปง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. MissTang Xiao hua
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.7.13 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำจีนม.4-ม.6
1. นางอาไพ สายชลเลิศมงคล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา ถามดี
โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ
3. MissZhu Li
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
7.7.14 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำญี่ปุ่นม.1-ม.3
1. นายรัชภูมิ กิติเดชากร
โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยพร สุรินทร์คา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์ โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการและเลขานุการ
7.7.15 กำรแข่งขันกำรพูดภำษำญี่ปุ่นม.4-ม.6
1. นางสุปราณี คาลือ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัจน์ ชัยแปง
โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ
7.7.16 กำรแข่งขันตอบปัญหำอำเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน ปนันคา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ กาปัญญา
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
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3. นางสาวศศิธร บุญแต่ง
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวชัชฏาภรณ์ มะลิสุวรรณ์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พินทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7.7.17 กำรแข่งขันตอบปัญหำอำเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพิชยา พรหมปัญญา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ เหลืองสุวรรณ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวิทย์สุวรรณา
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
4. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่น
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
5. นางสาวทิพาดา สุภาแสน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7.8 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
7.8.1 กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรมม.1-ม.3
1. นายอานาจ บาเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ เขนย
โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ วิชัย
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวรัตนา สุริยะมณี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
5. นายธนากร บุระผากา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระ ศิริรัตน์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
ที่ปรึกษา
7.8.2 กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำรม.4-ม.6
1. นายอานาจ บาเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ เขนย
โรงเรียนไชยปราการ
รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ วิชัย
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายรัตนา สุริยะมณี โรงเรียน
กรรมการ
5. นายธนากร บูระผากา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระ ศิริรัตน์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ที่ปรึกษา
7.8.3 กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียนม.1-ม.6
1. นายอานาจ บาเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เกตุวงษ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
3. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวภานชนก นภาพร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
5. นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่น
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
หน้าที่ 26/35

6. นางสาวรัตนา สุริยะมณี

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ

7.8.4 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุช
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา กงไกรราช โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ วงศ์สงสัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววาสนา เดชะกุศล โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.8.5 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็กม.4-ม.6
1. นางสาวญานิศา เขื่อนเพชร โรงเรียนฉื้อจี้
ประธานกรรมการ
2. นางชนชล มาขัติยะ
โรงเรียนรังษีวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สรรพสุข
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.8.6 กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำนม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตร์ติญา อูปกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภากร หลู่จิ่ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.8.7 กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำนม.4-ม.6
1. นางสาวกัญชพร วิเชียร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 รองประธานกรรมการ
3. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
7.9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน อำชีพและเทคโนโลยี
7.9.1 กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัย โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปันชัย
โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. นายจาตุรงค์ ยืนยงคีริมาศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.2 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ชานาญ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
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2. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายเกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.9.3 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6
1. นายธนวัชญ์ อมรรัตนพิบูลย์ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ชานาญ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
4. นางสายฝน ถนอมวงษ์
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ คาธิตา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.9.4 กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ สักใหญ่
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต กล้าหาญ
โรงเรียนสายอักษร
กรรมการ
3. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
4. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.5 กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6
1. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ สักใหญ่
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
3. นายลิขิต กล้าหาญ
โรงเรียนสายอักษร
กรรมการ
4. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7.9.6 กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ธิมา
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสิรินธร์นิตา อินทะพันธุ์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.9.7 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโยบ เทพดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
3. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิณี ปินตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.9.8 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัย
โรงเรียนรังษีวิทยา
ประธานกรรมการ
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2. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ คาธิตา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์เ เหลาพันสลัก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.9 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิตติ์ เหลาพันสลัก โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุรพิน วรรณชัย
โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ คาธิตา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.10 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์แก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ลาวรี โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
4. นายเกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.9.11 กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6
1. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายโยบ เทพดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูล โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.9.12 กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ม.4-ม.6
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายโยบ เทพดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธิมา
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส ลาวรี โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ
7.9.13 กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ดาฤทธิ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์ โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
3. นายชุณหวัต คาโพธิ์
โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
4. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.9.14 กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือม.1-ม.3
1. นายโยบ เทพดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ
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2. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุเทพลิอุบล
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.15 กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือม.4-ม.6
1. นางสาวพรอนันต์เสือคลื้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพลิอุบล
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
3. นายโยบเทพดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการและเลขานุการ
7.9.16 กำรประกวดโครงงำนกำรออกแบบและเทคโนโลยีม.4-ม.6
1. นายกิตติภัณฑ์ คาธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายโยบเทพดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
3. นางสาวพรอนันต์เสือคลื้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.17 กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่นม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กรกัมพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี ศรีพหม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.9.18 กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่นม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์ โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายพัสิษฐ์ ฟ้าสาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
3. นายวิเศษ สุจริตนิรันดร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ
4. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.9.19 กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ม.1-ม.3
1. นายโสพล พุทธพันธ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ ส่งศรี
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
3. นายพรรณพัชรณรงค์ รัมภารัตน์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.9.20 กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ม.4-ม.6
1. นายพรรณพัชรณรงค์ รัมภารัตน์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ ส่งศรี
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
3. นายโสพล พุทธพันธ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.21 กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพม.1-ม.3
1. นางบุญนิสา สิงห์ทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ
2. นางบังอร พรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
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3. นางเพลินพิศ แสงเพชร โรงเรียนรังษีวิทยา
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7.9.22 กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญม.4-ม.6
1. นางพิกุล บาเรอจิตต์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการและเลขานุการ
7.9.23 กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพม.1-ม.3
1. นายเขมกร ดวงปูนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
ประธานกรรมการ
2. นายโสพล พุทธพันธ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
3. นายศราวุธ จินะธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ กรรมการ
4. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
5. นายประวัติ พรหมนิล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.9.24 กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพม.4-ม.6
1. นายประวัติ พรหมนิล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
3. นายศราวุธ จินะธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นายโสพล พุทธพันธ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
5. นายเขมกร ดวงปูนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการและเลขานุการ
7.9.25 กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้นม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี ศรีแสวง
โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ภูดอนตอง โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ
4. นายนิคม ภูวงศ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
5. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
7.9.26 กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้วม.4-ม.6
1. นายนิคม ภูวงศ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธวิสิฐ ชุมทอง
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวรัชนี ศรีแสวง โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ญา ปรีชา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.9.27 กำรแข่งขันแปรรูปอำหำรม.1-ม.3
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1. นางอัญชรา ปันโย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ
2. นายเขมกร ดวงปูนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.9.28 กำรแข่งขันแปรรูปอำหำรม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ ติดทะ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายเขมกร ดวงปูนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวัฒิ ฟักเจริญ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุทธินันคาบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.9.29 กำรแข่งขั้นทำอำหำร น้ำพริกผักสดเครื่องเคียงม.1-ม.3
1. นางอรพิน อุเทนสุต
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางบังอร พรหมจอม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการ
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสุมิตรา ไชยวงศ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ
7.9.30 กำรแข่งขั้นทำอำหำร น้ำพริกผักสดเครื่องเคียงม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา ไชยวงศ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ
2. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางอรพิน อุเทนสุต
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.9.31 กำรแข่งขันกำรทำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน (ขนมไทย)ม.1-ม.3
1. นางอรพิน อุเทนสุต
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
2. นางบังอรพรหมจอม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวพรอนันต์เสือคลื้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางศรีพรรณจันทะวัง โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
5. นายเขมกรดวงปูนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
7.9.32 กำรแข่งขันกำรทำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว)และอำหำรหวำน (ขนมไทย)ม.4-ม.6
1. นางอรพิน อุเทนสุต
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเขมกร ดวงปูนันท์ โรงเรียนฉื้อจี้
กรรมการ
3. นางบังอร พรหมจอม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางศรีพรรณ จันทะวัง โรงเรียนรังษีวิทยา
กรรมการ
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5. นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

7.9.33 กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวทองพูลใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ
กรรมการ
4. นางบังอร พรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.9.34 กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ม.4-ม.6
1. นางสาวทองพูล ใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ
3. นางบังอรพรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.10 เรียนร่วม - ภำษำไทย
7.10.1 กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำม.1-ม.3
1. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุช
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกีรติยา ตันทานัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.10.2 กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ม.1-ม.3
1. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุช
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกีรติยา ตันทานัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.10.3 กำรแข่งขันกำรจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ม.1-ม.3
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ วรนุช
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา กงไกรราช โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ วงศ์สงสัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววาสนา เดชะกุศล โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.11 เรียนร่วม - คณิตศำสตร์
7.11.1 กำรแข่งขันศำสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ม.1-ม.3
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1. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจรพรรณ อินทา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล ใบตัน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.12 เรียนร่วม - ศิลปะ
7.12.1 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยินม.1-ม.3
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทรศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีคามูล
โรงเรียนฉื้อจี้
รองประธานกรรมการ
3. นายเศวต อินทะวงค์พันธ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
7.12.2 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ม.1-ม.3
1. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรังษีวทยา
ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.12.3 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร
กรรมการและเลขานุการ
7.12.4 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ม.1-ม.3
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยวุฒิ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด โรงเรียนสายอักษร
กรรมการและเลขานุการ
7.13 เรียนร่วม - กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
7.13.1 กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำม.1-ม.6
1. นายชุณหวัต คาโพธิ์ โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธิมา
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
7.13.2 กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ม.1-ม.6
1. นายชุณหวัต คาโพธิ์ โรงเรียนไชยปราการ
ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ธิมา
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ให้อยู่ในการกากับดูแลของว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขาเหม รองผู้อานวยการ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ มีหน้าที่จัดทาแบบประเมินผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ประกอบด้วย
8.1 นางรุ่งนภา
ฟูธรรม
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวขวัญมณีพร
เชาวน์สวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
8.3 นางสาวธัญลักษณ์
ชัยทรัพย์
กรรมการ
8.4 นางสาวมาณีรัตน์
ลังกากาศ
กรรมการ
8.5 นายชัยวุฒิ
ไฝคา
กรรมการ
8.6 นางสาวเยาวเรศ
บุญเปง
กรรมการ
8.7 นางสาวอภิณห์พร
มานิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความตั้งใจ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
สั่ง ณ วันที่ ......... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

(นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
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