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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ที่  378/2557 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64  
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม 1  

------------------------------ 
 ด้วย ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 รอบคัดเลือก ตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 38 กลุ่ม 1 จะด าเนิ นการแข่งขัน ระหว่างวันที่  9 – 10 ตุลาคม  2557 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม                  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขัน และการตัดสินคัดเลือกตัวแทนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการประสานงาน กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายกิตติพงศ์  พพิฒัน์ศิวพงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38                   ประธานกรรมการ  
    2. นายสวัสดิ์ ใจหาญ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              รองประธานกรรมการ 
     3. นายวรินทร์  ช านาญผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยม เขต 38              กรรมการ  
 4. นายพยอม  วงษ์พูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              กรรมการ 
 5. นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              กรรมการ 
   6 นายธีรศักดิ์  คงเจริญ    ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
                                         มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุโขทัย                                         กรรมการ 
    7. นายจารุวัตร สุวานิช   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
    8. นางสาวสุวรีย์  สุขแสน ศึกษานิเทศก์ สพม. 38                       กรรมการและเลขานุการ  
    9. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม   ศึกษานิเทศก์ สพม 38                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  มีหน้าที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสรุปรายงายผลการแข่งขัน จุดที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ
ประกอบด้วย  
 2.1 นายธีรศักดิ์ คงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม     ประธานกรรมการ  
 2.2 นายศักดิ์สิทธิ์  อินทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายสาโรช  เกตุสาคร  รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ  
 2.4 นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ  
 2.5 นายถาวร  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 2.6 นายภาณุพงศ์  ธนูสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 2.7 นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ  
 2.8 นายอ านวย  บูรณะไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
  2.9 นายสุทน  ทับจาก   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์   กรรมการ  
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 2.10 นายวิเชียร พรหมปั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 2.11 นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 2.12 นายพัฒนพงษ์  สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 2.13 นางสาวสุวรีย์  สุขแสน ศึกษานิเทศก์ สพม 38    กรรมการ 
 2.14 นางสาวระย้า  คงขาว ศึกษานิเทศก์ สพม 38    กรรมการ 
  2.15 นายไพบูลย์  พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 2.16 นายสังวาลย์  พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.17 นายไชยรัตน์  พรกระแส ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม 1 สนามแข่งขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 3.1 คณะเลขานุการและประสานงานทั่วไป มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ 
จัดงานฯ จัดท าเอกสารหลักฐาน แฟ้มการแข่งขัน ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระฯ และรับผลการแข่งขันให้กรรมการสรุปผล
การแข่งขันกรรมการประกอบด้วย 
  1) นายไพบูลย์  พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
  3) นางสุรางคนา  คุปตรัตน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 - ประสานงานกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
  4) นางสาวนุชนารถ ทองเงิน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  5) นางสาวภิราณี   โรจน์ธนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 - ประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
  6) นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7) นางสาวอมรา  แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  8) นางสาวธัญลักษณ์ ไทยกล้า  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 - ประสานงานกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
  9) นางสาวปิยนุช  น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  10) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
  11) นางสาววิภาศิริ ทากะถา  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  12) นายไชยรัตน์  พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  13) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป  
โดยใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์ประสานงาน และใช้การสื่อสารทาง Website กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายสุนัย  ศรีม่วง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นางมณชนก  หนูแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  3) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  4) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
  5) นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  6) นายจักรพันธ์  โพธิ์ดีงาม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 7) นายเอกชัย  วงษ์แสงทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  8) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 ฝ่ายสถานที่โดยทั่วไป มีหน้าที่จัดการสภาพอาคารสถานที่โดยทั่วไปให้อยู่ในสภาพ สะอาด เรียบร้อย  
พร้อมใช้งาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้จัดการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระฯ และแก่ราชการ กรรมการประกอบด้วย  
  1) นายสังวาลย์    พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) หัวหน้าอาคารทุกอาคารของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นักการภารโรงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมทุกคน    กรรมการ 
  4) นายธงชัย  รักถึง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 3.4 ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  มีหน้าที่จัดสถานที่การแข่งขันแต่ละรายการให้เรียบร้อย เหมาะสมกับธรรมชาติ 
ของระบบการแข่งขัน  กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายไพบูลย์    พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นักการภารโรงประจ าอาคารทุกอาคารของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
  4) นายสังวาลย์    พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่จัดการเรียบเรียงเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เช่น การรับเงินจาก สพม.38  
การเบิก-จ่าย กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
  2) นางนิตยา  พรามจร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นางสาวนุชนารถ ทองเงิน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  5) นางสาวปิยนุช  น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  6) นางสมใจ  พงษส์ิงห์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 

   7) นายสังวาลย์  พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
   8) นางชนกานต์  กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.6 ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้คณะกรรมการกลาง กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1) นายประสาน  โชติมน   ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม ประธานกรรมการ 
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   2) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
   1. นายธีรพงษ์ เข็มคง  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
   2. นายสุนทร  สุคนธ์พานิช กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
   3. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
   4. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
   6. นางรัชนี  พุดซ้อน  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
   7. นายนพดล  อินทร์ลับ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   8. นายบุญมี  มะริด  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
   9. นายสมเกียรติ สมกูล  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.7 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการจราจรในบริเวณการ
แข่งขัน กรรมการประกอบด้วย  

1) นายประยุทธ  ครุธแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นายสุระ  ไทยกล้า  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายวิรัตน์  ตันติกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 

  4) นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  5) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  6) นายสมเกียรติ  สมกูล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  7) นางสุวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  8) นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  9) นายสฐาปนัท   จันทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  10) สารวัตรนักเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    กรรมการ 
  11) นายพนม  พุฒลา  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 คณะกรรมการแสง – เสียงและบันทึกภาพ  มีหน้าที่จัดและควบคุมระบบแสง – เสียง กองกลาง 
ในบริเวณเวทีศักยภาพ ระบบไฟฟ้าในการประกวดโครงงาน , สิ่งประดิษฐ์ และเวทีนอกอาคาร ตลอดจนการบันทึกภาพ  
กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  2) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน มีหน้าทีร่ับผลการแข่งขันจากทีมประสานงาน 
สรุปผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศทาง Website กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายอ านวย    บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประธานกรรมการ 
  2) นายจ าเริญ  เชื้อประดิษฐ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
  3) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
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  5) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 3.10 คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าทีป่ระเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ทุกกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
  1) นางสาวกาญจนา มณีวัลย์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  2) นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นางอารีย์  สาเกกูล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมการตัดสิน  มีหน้าที่  

1. จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันส่วนกลาง 
2. ลงทะเบียนผู้ตัดสิน (ตนเอง) และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน 
3. ด าเนินการตัดสินตามเกณฑ์การตัดสิน ด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
4. สรุปผลการตัดสิน แล้วส่งรายงานการสรุปผลให้ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มการแข่งขัน 

   4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 นายไพบูลย์  พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 นายสังวาลย์  พลอยด า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

นายธีรพงษ์  เข็มคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-3 

 1. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางกมลวรรณ  คงเชื้อสาย  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นางชญานิศ  อินอยู่    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางกัญกมล  ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 6. นางสาวสุธา  มั่นค า  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 7. นางสายรุ้ง  อยู่คร   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสุชาดา  สุริโย   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

2. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-6  
 1. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางกมลวรรณ  คงเชื้อสาย  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางยุพิน  ม่วงเขียว    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นางชญานิศ  อินอยู่    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางกัญกมล  ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 6. นางสาวสุธา  มั่นค า  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 7. นางสายรุ้ง  อยู่คร   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสุชาดา  สุริโย   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
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 3. การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3 
 1. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางคุณารักษ์  แสนสุด  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 4. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ  
 6. นางดารณี  ทนัเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 7. นายวิรัตน์  ปาณะดิษฐ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 8. นางสาวสายใจ  คงก าจัด  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
 4. การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ม.4-6 
 1. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางคุณารักษ์  แสนสุด  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 4. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ  
 6. นางดารณี  ทนัเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 7. นายวิรัตน์  ปาณะดิษฐ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 8. นางสาวสายใจ  คงก าจัด  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

5. การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-3 
 1. นางนันท์นภัส  มากุล     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางวริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 4. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางสายรุ้ง  อยู่คร   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 6. การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.4-6 
 1. นางนันท์นภัส  มากุล     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางวริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสายรุ้ง  อยู่คร   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 7. การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ม.1-3 
1. นางเพลินจิตร  ช านาญผา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางดวงเดือน  กิติประสาท    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวมนัสยา  พุ่มพวง     ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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5. นางนุจรินทร์  เรืองเดช     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางนิตยา  คุ้มจันทร์     ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางดอกไม้  สุขชื่น   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 8. การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ม.4-6 
1. นางเพลินจิตร  ช านาญผา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางดวงเดือน  กิติประสาท    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางมนัสยา  พุ่มพวง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางนุจรินทร์  เรืองเดช     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางนิตยา  คุ้มจันทร์     ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางดอกไม้  สุขชื่น   ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 9. การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-3 
1. นางวันทนีย์  สุขเจริญ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเพ็ญประภา  น้อยยม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวโชติรส  แมลงภู่    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายเฉลิมพล  คนตรง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ  
5. นางสิริวรรณ  ทัพไทย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางรพีพรรณ  สายโกสุม    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
7. นางปรัศนี  แก้วสุกเรือง  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ   

 10. การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์  ม.4-6 
1. นางวันทนีย์  สุขเจริญ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเพ็ญประภา  น้อยยม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวโชติรส  แมลงภู่    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายเฉลิมพล  คนตรง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ  
5. นางสิริวรรณ  ทัพไทย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางรพีพรรณ  สายโกสุม    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
7. นางปรัศนี  แก้วสุกเรือง  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายประวิท  วิริยะพงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 
นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์  ม.1-3 

1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางกาญจนาภรณ์  แจ้งแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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4. นางสาวศรัณย์กร  เกิดช่าง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวบุญเรียม  พร้อมมูล ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางวาริน  สอนง่ายดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ยี    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
8. นางสาวพัชราพรรณ  พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 
1. นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
2. นายปิยพล  อินทร์สุวรรณ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางนิภาพร  ไทยหล่อ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางจ าปา  ทับกรุง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

    5. ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทรป์าน   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 6. นางสาวปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ์ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ  
 3. โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-3 
 1. นางสาวจิราพรรณ  จินาใหม่ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
 2. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวบุญญานี  ใจยิ้ม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายธีระวุฒิ  ซาวเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 6. นางดวงพร  มากล้ า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4.  โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-6 
 1. นางสาวจิราพรรณ  จินาใหม่ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
 2. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวบุญญานี  ใจยิ้ม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายธีระวุฒิ  ซาวเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 6. นางดวงพร  มากล้ า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-3 

1. นางกิติมา  ประเสริฐกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางฐิติพร  เทียนศรี   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ  
3. นางปราณี  มั่นประสงค์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางพัทธ์ธีรา  ปะระมะ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-6 
1. นางกิติมา  ประเสริฐกุล  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางฐิติพร  เทียนศรี   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ  
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3. นางปราณี  มั่นประสงค์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางพัทธ์ธีรา  ปะระมะ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 7. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 
1. นายภาณุวัฒน์  มารดาพิทักษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางอัจฉราภรณ์  พันธ์อุดม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ์  มาลา    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววิภา  ระลึก  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 8. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6 
1. นายภาณุวัฒน์  มารดาพิทักษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางอัจฉราภรณ์  พันธ์อุดม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ์  มาลา    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววิภา  ระลึก  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 
1. นางสุมาลี  หมากผิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวสุทธาทิพย์  พิศฉลาด ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสายชล  โพธิ์ดง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวศิลดา  ชินนอก    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวภควรรณ  จิติ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางแพรวนภา  เมฆตานี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 
1. นางอุษา  พุฒลา     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นายดุสิต  นาจรัส   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวจีรภา  ตันเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางศลิษา  ช านาญช่าง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายเชวง  ครุฑเกตุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รองประธาน 
นายสุนทร  สุคนธ์พานิช  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

1. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. นางชลิดา  เหล็กสิงห์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุติ  คงเผื่อน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางร าเพย  จันทร์จเร    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 6. นางสะใบ ครธุเกตุ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 

1. นายสว่าง  จันทร์เจาะ   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายนิรุตติ์  หมื่นสิน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางปัทมา  นาจรัส    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางจินตนา  บุญตา    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสะใบ  ครุธเกตุ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 7. นางสาวภณิกา  คล้ายจ้อย  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 3. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 

1. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรรณพร  วิทธวัช    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางจุฑามาศ  พรมวิหาร  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
6. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 4. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 
1. นางสาววิมลมาศ  ตันติกุล   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายกมล  ทับเพ็ชร  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางยุพา  สุนทรีมณีกริช  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายอนุทศัน์  อัศวภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสุภาภรณ์  รอดเท่ียง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  อินอยู่  ครโูรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ  

 5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 
1. นางสาวจริยา  เฉยเม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวสุชาดา  รังษีสุทธิพร  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางทิพวรรณ  วังสุข    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
6. นายราชัน  ปิยะสิริเชาวน์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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 6. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 
1. นางค ามี  ชัยรักษา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายศุภกิจ  แก้วแดง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวรพี  อาภัย    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวญาณนันท์  งามศิริ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นางวริศรา  ทองรวม    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาววาริณี  หอมหวล  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ม.1-3 
1. นางอรชพร  ญานสว่าง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวนวนิตย์  วิเชียรโชต ิ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางพัชรินทร์  โพธิ์เรือง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสุภาวดี  พุฒจาด    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
6. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นายวีรศักดิ์  ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

 8. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ม.4-6 
1. นางอรชพร  ญานสว่าง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายนวนิตย์  วิเชียรโชต ิ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางพัชรินทร์  โพธิ์เรือง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสุภาวดี  พุฒจาด    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
6. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นายวีรศักดิ์  ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

 9. ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญศรี  กล่อมคุ้ม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายพิชิต  อินอยู่    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นายอนุชา  แป้นจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 10. ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญศรี  กล่อมคุ้ม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายพิชิต  อินอยู่    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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5. นายอนุชา  แป้นจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นายสุรพล  อุปถัมภ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 11. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 
1. นายค ารณ อินทร์พ่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายจักกฤษณ์  สุขรอด    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 12. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1-3 
1. นายค ารณ อินทร์พ่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายจักกฤษณ์  สุขรอด    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายสมบัติ  ป้องฉิม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นางสุภาพ  น้อยจันทร์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 

 1. เพลงคุณธรรม  ม.1-3 
1. นางเฉลิม  พรกระแส  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางศุภมาตรา  หลังสันเทียะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายชลอ  ทิพวัน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายศราวุธ  โคสุวรรณ์   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นางอภิรมณ  จันทร์เมือง  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

 2. เพลงคุณธรรม ม.4-6 
1. นางเฉลิม  พรกระแส  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางศุภมาตรา  หลังสันเทียะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายชลอ  ทิพวัน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายศราวุธ  โคสุวรรณ์   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นางอภิรมณ  จันทร์เมือง  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
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 3. โครงงานคุณธรรม ม.1-3 
1. นางภรณี  กังวาล    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
2. นายสมศักดิ์  สาเกกูล  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายพัสกร  มาลารัตน์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวน้ าค้าง  หุตะวัฒนะ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 4. โครงงานคุณธรรม  ม.4-6 
1. นางภรณี  กังวาล    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
2. นายสมศักดิ์  สาเกกูล  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายพัสกร  มาลารัตน์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวน้ าค้าง  หุตะวัฒนะ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 5. ภาพยนตร์สั้น  ม.1-3 
1. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายเกรียงไกร  เตชา    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 6. ภาพยนตร์สั้น  ม.4-6 
1. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายเกรียงไกร  เตชา    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายปลวัชร  พุ่มพวง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 7. ละครคุณธรรม  ม.1-6 
1. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวมธุรส  คงฟัก    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 8. ละครประวัติศาสตร์ ม.1-6 
1. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวมธุรส  คงฟัก    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 9. เล่านิทานคุณธรรม  ม.1-3 
1. นางณพัฐอร  แกล้วกล้า    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางรัชนีพร  เนียมสุวรรณ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ทองมน  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายศราวุธ  โคสุวรรณ์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายสัญชัย  มีสมบูรณ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
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7. นายสัจจพจน์  ตันสมบูรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 10. เล่านิทานคุณธรรม  ม.4-6 

1. นางสมปอง  ปานเมือง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสมศรี  เจริญศิริ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นายสัญชัย  มีสมบูรณ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นางสุมิตรา  ตันอุตม์  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

 11. มารยาทไทย  ม.1-3 
1. นางรุจี  วันวงษ์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายวันชัย  วงศ์เทพนิวัติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางอุไรพร  พลแก้ว    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางอาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางนิภา  โคตรผาย  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
8. นายอรทัย  แสงสว่าง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
9. นางสาววาสนา  โนรี  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
10. นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 12. มารยาทไทย ม.4-6 
1. นางรุจี  วันวงษ์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายวันชัย  วงศ์เทพนิวัต ิ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางอุไรพร  พลแก้ว    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ  
6. นางอาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางนิภา  โคตรผาย  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
8. นายอรทัย  แสงสว่าง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
9. นางสาววาสนา  โนรี  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

 13. สวดมนต์แปล  ม.1-6 
1. นายวีรพล  ปานด า    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางมณชนก  หนูแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางนันท์สินี  แก้วลบ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสุภัสศรณ์  ค าแหง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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5. นางสกุลนรี  สังข์ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายประยุทธ  ครุธแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
นายบุญมี  มะริด  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. แอโรบิก ม.1-6 
 1. นายบุญมี  มะริด   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางปราณี  น้อยคง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายปรัชญา  สอนเพียร    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายมนัส  ทาสา     ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
6. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นายวิโรจน์  จันทร์เมือง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3 
 1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นางละเอียด  นิตยชาติ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจริญ  สระชุ่ม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายประจักษ์  ทับกรุง  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นายธีระพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 7. นายจรัส  สุริโย     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 8. นายพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 9. นายบุญชู  กลับทุ่ง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 
 1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นางละเอียด  นิตยชาติ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจริญ  สระชุ่ม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายประจักษ์  ทับกรุง  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นายธีระพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 7. นายจรัส  สุริโย     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 8. นายพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 9. นายบุญชู  กลับทุ่ง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
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4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางปราณี  จันทราราชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
นางรัชนี  พุดซ้อน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นางชูจิต  พรหมราชแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันรวม  “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-3 

1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสมหมาย  มั่นคง   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

2. การแข่งขันรวม  “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.4-6 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสมหมาย  มั่นคง   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นายชยาพล  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นายชยาพล  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
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5. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
 1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นางชนิตา  มากเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายชยาพล  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ายวง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

6. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 
 1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นางชนิตา  มากเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายชยาพล  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ายวง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

7. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.1-3 
1. นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ายวง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสมบัติ  รอดบ้านสวน  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

8. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.4-6 
1. นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นางสาวรตันาภรณ์  ค ายวง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสมบัติ  รอดบ้านสวน  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

9. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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10. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.1-3 
 1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ายวง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นายบรรเจิด  เจริญฉาย  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

11. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-6 
 1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ค ายวง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นายบรรเจิด  เจริญฉาย  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

12. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 
1. นายสนิท  น้อยคง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

13. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-6 
1. นายสนิท  น้อยคง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

14. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดเอก ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

15. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดเอก ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

16. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดทุ้ม ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

17. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดทุ้ม ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

18. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ ม.1-3  
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

19. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รชัมังคลาภิเษก กรรมการ 
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5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

20. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงเล็ก ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

21. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงเล็ก ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

22. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซอด้วง ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

23. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซอด้วง ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

24. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซออู้ ม.1-3  
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

25. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซออู้ ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

26. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  จะเข้  ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

27. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  จะเข้ ม.4-6. 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์ น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

28. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขิม 7 หย่อง ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์ น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

29. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขิม 7 หย่อง ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

30. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขลุ่ยเพียงออ ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

 31. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

32. ขับร้องเพลงไทย ม.1-3 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

33. ขับร้องเพลงไทย ม.4-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

34. วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

35. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเขม็เพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

36. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

37. วงอังกะลุง ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายกิตตภิัณฑ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

 38. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ม.1-3 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

39. การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-6 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

40. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.1-3 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

41. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.4-6 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 42. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง ม.1-3 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 43. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง ม.4-6 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 44. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย ม.1-3 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 45. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย ม.4-6 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 46. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ม.1-3 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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 47. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ม.4-6 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 48. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.1-3 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

49. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.4-6 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

50. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.1-3 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
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7. นายเขม็เพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

51. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.4-6 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

52. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-3 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

53. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

54. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
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6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

55. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-6 
 1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

56. การแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง  ม.1-3 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

57. การแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง  ม.4-6 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

58. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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4. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   

59. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-6 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   

60. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-3 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   

61. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-6 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   

62. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   

63. การแข่งขันแสดงตลก ม.1-6 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสิน  นุ่มพรม   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายอาทิตย์  ก าจัด    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) 
 นายพนม  อวยพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 

นายนพดล  อินทร์ลับ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
นางนันทนา  เอมะปาน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
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1. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3 
1. นางนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางธนารีย์  ฟูงาม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 4. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายประสพ  กระพันเขียว  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

2. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-6 
 1. นางนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางธนารีย์  ฟูงาม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 4. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายประสพ  กระพันเขียว  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

3. แข่งขันจักรสานไม่ไผ่  ม.1-3 
 1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางพีรดา  แก้วบุรี   ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 3. นายประพนธ์  อ่อนพรม  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

4. แข่งขันจักรสานไม่ไผ่  ม.4-6 
 1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางพีรดา  แก้วบุรี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 3. นายประพนธ์  อ่อนพรม  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 5. แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 

1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางธนารีย์  ฟูงาม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์  สุขเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นายเชษฐา  เพชรคง  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

6. แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 
 1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางธนารีย์  ฟูงาม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

3. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์  สุขเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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7. นายเชษฐา  เพชรคง  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.1-3 

 1. นางนันทกา  ตันเจริญ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

3. นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางจิราภรณ์  จิโน    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นายธีระพงษ์  ศรีพงษ์สุทธิ์  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6 
 1. นางนันทกา  ตันเจริญ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางจิราภรณ์  จิโน    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นายธีระพงษ์  ศรีพงษ์สุทธิ์  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

 9. จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 
1. นางแววดาว  อยู่สุข    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายบุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายวิมาน  มิ่งมิตร    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

10. จัดสวนแก้ว ม.4-6 
1. นางแววดาว  อยู่สุข    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายบุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายวิมาน  มิ่งมิตร    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางดวงใจ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-3 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางประภา  เอี่ยมสอาด  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวมาลินี  จิวตระกูล   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวมันทนา  เปรมใจ  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
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12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 
1. นางนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางประภา  เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวมาลินี  จิวตระกูล ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวมนัทนา  เปรมใจ ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

 13. การท าอาหาร น้ าพริก ผักสลัด เครื่องเคียง  ม.1-3 
  1. นางนันทนา  เอมะปาน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  2. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  3. นางสาวศริิพร  สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
  4. นางสาวจันทร์สอน  กอนนา ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ  
  5. นางสุนทรี  อินทโชติ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  6. นางธนิดา  กีรติสุธน ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 14. การท าอาหาร น้ าพริก ผักสลัด เครื่องเคียง  ม.4-6 
  1. นางนันทนา  เอมะปาน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  2. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  3. นางสาวศิริพร  สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
  4. นางสาวจันทร์สอน  กอนนา ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ  
  5. นางสุนทรี  อินทโชติ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  6. นางธนิดา  กีรติสุธน ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

15. การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางธนิดา  กีรติสุธน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
3. นายสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางดวงใจ  ภิรมย์ไกรภักด์ิ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวโสภา  ผิวศรี  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ   

16. การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-6 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางธนิดา  กีรติสุธน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 3. นายสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางดวงใจ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวโสภา  ผิวศรี  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ   

17. การแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6 
1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางประภา  เอ่ียมสอาด   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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 3. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ  
 4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางกัญญนันทน์  กิตติยศวราธรณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4.8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 

นายสารัตน์   พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายนพดล  อินทร์ลับ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประสานงาน 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประสานงาน 
1. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาววัชรา  แย้มมาก ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. พ.อ.อ.เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาววิไลวรรณ  สว่างศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

2. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1-3 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาววันวีร์  กลันทปุระ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวสมร  ประชาสน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวสุพัตรา  พ่วงแผน ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวณิชาดา  สอนเม่น ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-6 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาววันวีร์  กลันทปุระ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวสมร  ประชาสน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวสุพัตรา  พ่วงแผน ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวณชิาดา  สอนเม่น ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายนิคม  เขาเหิน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

5. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายนิคม  เขาเหิน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

6. สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ม.1-3 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวิเชียร  รามจักร    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
6. นายนิคม  เขาเหิน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวภาวนา  มุขพรหม ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3 
1. นางอ าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวัชรพล  เพ็ชรตุ่น    ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 
1. นางอ าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวัชรพล  เพ็ชรตุ่น    ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

9. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 
1. นางอ าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวัชรพล  เพ็ชรตุ่น    ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

10. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายมงคลชัย  เรืองแจ่ม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. พ.อ.อ.เศกสรรค์   คล้ายเพ็ญ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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5. นายบรรภพ  สมศักดิ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
11. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 

1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายมงคลชัย  เรืองแจ่ม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. พ.อ.อ.เศกสรรค์   คล้ายเพ็ญ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 

12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม .1-3 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาววรรณา  ศิลธรรม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางศิริกานดา  ทาสา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาววรรณา  ศิลธรรม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางศิริกานดา  ทาสา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

14. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 
1. นายนพดล  อินทร์ลับ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาววฤนดา  เข็มพิลา ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาววัชรา  แย้มมาก  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายนิคม  เขาเหิน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
6. นายมังกร  ก่อเจดีย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวณิชาดา  สอนเม่น ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
8. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

4.9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน) 
นายสาโรช  เกตุสาคร รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายนพดล  อินทร์ลับ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาววรรณา  ศิลธรรม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาววรรณา  ศิลธรรม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

4.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวชรินยา  สุขย้อย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 
นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
นางจรรยา  ตรีกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. Impromptu  Speech ม.1-3 

1. Miss Ling Min  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Tobias  Clausen   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางเตือนใจ  เชื้อประดิษฐ์   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางนันทา  จันทร์หอม   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสุภัสศรณ์  ค าแหง   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. Mr.Flordelino  T.Larztorre  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

2. Impromptu  Speech ม.4-6 
1. Miss Ling Min  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Tobias  Clausen   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางเตือนใจ  เชื้อประดิษฐ์   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางนันทา  จันทร์หอม   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสุภัสศรณ์  ค าแหง   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. Mr.Flordelino  T.Larztorre  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

3. Spelling  Bee ม.1-3 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Salatorre  D.Bernardino  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายพงศกร  พลับผล      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางจิตติมา  กลัดส าเนียง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวพิชญ์ชลิดา  วงศ์สิริบวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นายพิษณุ  สิงห์โสด    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางณัฏฐ์สิริ  เครือค า  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
8. นางผกามาศ  ศรีพงษ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
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9. นางสงกรานต์  แก้วเกตุ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. Spelling  Bee ม.4-6 

1. นายสุนัย  ศรีม่วง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Salatorre  D.Bernardino  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายพงศกร  พลับผล      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางจิตติมา  กลัดส าเนียง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวพิชญ์ชลิดา  วงศ์สิริบวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นายพิษณุ  สิงห์โสด    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางณัฏฐ์สิริ  เครือค า  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
8. นางผกามาศ  ศรีพงษ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
9. นางสงกรานต์  แก้วเกตุ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

5. Story  Telling ม.1-3 
1. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Terrill C.Prouty   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสายทอง  หลากจิตร ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวชณุตา  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ด้วงค าจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสรินยา  เทศสิงห์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. Mr.Ngess  Godwill Ngoh ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวบุญมา  ไทยรี่  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวกาญจณี  โชติสุข ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

6. Story Telling ม.4-6 
1. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Terrill  C.Prouty   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสายทอง  หลากจิตร ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวชณุตา  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ด้วงค าจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสรินยา  เทศสิงห์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. Mr.Ngess  Godwill Ngoh ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวบุญมา  ไทยรี่  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวกาญจณี  โชติสุข ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

7. Multi Skills Competition ม.1-3 
1. นางวรี  ยงค์เจาะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา  จันทะภา ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสุนิษา  แสนทอง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวบุญลือ  โชติมน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวณัฎฐิการ์  ค าใจดี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นางอรสา  ศรีนรา  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

8. Multi Skills Competition ม.4-6 
1. นางวรี  ยงค์เจาะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา  จันทะภา ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสุนิษา  แสนทอง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวบุญลือ  โชติมน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวณัฎฐิการ์  ค าใจดี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นางอรสา  ศรีนรา  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

9. ละครสั้นชวนหัว  (Skit) ม.1-3 
1. Miss Armie  Estrobo   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางทศพร  พัฒนเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายเอกชัย  สุริเย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นายนัฐวุฒิ  เปี่ยมทรัพย์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางศิริพร  กาญจน์ศิริ  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

10. ละครสั้นชวนหัว  (Skit) ม.4-6 
1. Miss Armie  Estrobo   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางทศพร  พัฒนเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายเอกชัย  สุริเย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นายนัฐวุฒิ  เปี่ยมทรัพย์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางศิริพร  กาญจน์ศิริ  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

11. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 
1. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางทัศนาลัย  ค าคง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

12. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 
1. นายลิขิต  สอนเทียน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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4. นางสาวพนิดา  โพสี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายจีรเทพ  ศิริปัญญา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นายณนทกร  พรยิ้มทิม ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

13. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-6 
1. นายลิขิต  สอนเทียน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวพนิดา  โพสี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายจีรเทพ  ศิริปัญญา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นายณนทกร  พรยิ้มทิม ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ด ารงประชาสรรค์ กรรมการ 

14. การพูดภาษาญี่ปุ่น  ม.1-3 
 1. นางมณชนก  หนูแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

15. การพูดภาษาญี่ปุ่น  ม.4-6  

1. นางมณชนก  หนูแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

16. ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-3 
1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวสุภาวดี  โตจริง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวคนึงนุช  นารถบุญ   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวสุนิษา  แสนทอง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยา   กรรมการ 
7. นางนฤมล  อรชร  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

17. ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-6 
1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวสุภาวดี  โตจริง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวคนึงนุช  นารถบุญ   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางณัฐชา  รักษ์วรรณา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยา   กรรมการ 
7. นางนฤมล  อรชร  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
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4.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
นายบุญชู  นาคโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายสมเกียรติ  สมกูล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    ผู้ประสานงาน 
1. การจัดการค่ายพักแรม ม.1-3 

1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสาทิต  โพธิ์ค า  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายธีรพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสรรเสริญ  วงษ์ปัน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ   
6. นางถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

2. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ  ม.4-6 
1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสาทิต  โพธิ์ค า  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายธีรพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสรรเสริญ  วงษ์ปัน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ   
6. นางถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

3. กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6 
1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสาทิต  โพธิ์ค า  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายธีรพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสรรเสริญ  วงษ์ปัน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ   
6. นายเฉลิมพล  คนตรง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

4. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 
1. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางนฤมล  พลมั่น    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวกนกกาญจน์  กลัดทอง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวชไมพร  เกิดช้ า  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นางสุวรรณา  พัดข า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นางเรณู  บุญอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

5. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 
1. นางภัทติ์ทิพา  ยนต์นิยม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายเฉลิมพล  คนตรง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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3. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นางสุชารักษ์  เข็มแก้ว   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายชวลิต  สุขคล้าย  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. นางนุจรินทร์  เรืองเดช  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

6. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3 
1. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสุชารักษ์  เข็มแก้ว   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นางสาวกัญชลิกา  กลวัยกลาง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4.12 เรียนร่วม   
นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
1. การแข่งขันจัดท าหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

1. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางนฤมล  พลมั่น    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวกนกกาญจน์  กลัดทอง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวชไมพร  เกิดช้ า  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นางสุวรรณา  พัดข า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นางเรณู  บุญอิน  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

2. การแข่งขันจัดท าหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 
1. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางนฤมล  พลมั่น    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวกนกกาญจน์  กลัดทอง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวชไมพร  เกิดช้ า  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นางสุวรรณา  พัดข า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นางเรณู  บุญอิน  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

3. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นายโรจนัสถ์  อรุณวิง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
  1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  2. นางชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
  3. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
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