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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1846/๒๕๕7
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖4
ปการศึกษา ๒๕๕7 จังหวัดแพร
------------------------------------------------------------ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และมอบหมายใหจงั หวัดแพร ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต ๑ - 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร-นาน) องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร เทศบาลเมืองแพร ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดแพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 จังหวัดแพร และโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร เปนเจาภาพในการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖4 ปการศึกษา ๒๕๕7 จังหวัดแพรภายใตคําขวัญ“ศิลปหัตถกรรม
นําศักยภาพเด็กไทย กาวไกลสูอาเซี่ยน” (“Arts Handicrafts Positively Lead Thai Children’s
Potential towards ASEAN”) ระหวางวันที่ ๑7 - 19 ธันวาคม ๒๕๕7 ณ ศูนยประชุมและแสดงศิลป
วัฒนธรรมลานนาตะวันออกและกลุมประเทศ GMS ตําบลทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร และหนวยงาน
สถานศึกษาในจังหวัดแพร
วัตถุประสงคการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖4 ปการศึกษา ๒๕๕7
จังหวัดแพร เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา เยาวชน เอาใจใสฝกหัดในงานศิลปะใหเกิดความชํานาญ มีความคิด ริเริ่ม
สรางสรรค สามารถสรางงานสรางรายไดในการเลี้ยงชีพใหแกตนเองและครอบครัว การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผูมผี ลงานดีเดนจากการแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหกา วหนาสูระดับชาติ และเผยแพรนวัตกรรมการจัด
การเรียนการสอนที่เปนแบบอยางได โดยจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถของนักเรียนการแสดง
นิทรรศการ การสาธิต การศึกษาแหลงเรียนรู การจําหนายผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตจากการจัดการเรียนรู กิจกรรม
สงเสริมความรู ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีโอกาสนําความคิดริเริ่มสรางสรรค สิง่ ประดิษฐตาง ๆ ทีเ่ ปนผลงานตนแบบมาเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อการพัฒนาตอไป
เพื่อใหการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖4 ปการศึกษา ๒๕๕7
จังหวัดแพร ดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
จึงแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดังรายนามตอไปนี้
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1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
4. ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกทาน
กรรมการ
5. ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกทาน
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักทุกสํานักในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
กรรมการ
ขั้นพื้นฐาน
7. นายแสงไทย มีสุนทร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการและเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ

หัวหนากลุมสงเสริมกิจการนักเรียน
สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. นายสันติ โลหะปยะพรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุม
สงเสริมพลานามัยนักเรียน สํานักงาน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะและใหการสนับสนุนแกคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
2. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. ผูวาราชการจังหวัดแพร
2. รองผูวาราชการจังหวัดแพร(1)
3. รองผูวาราชการจังหวัดแพร(2)
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
5. นายกเทศมนตรีเมืองแพร
6. อัยการจังหวัดแพร
7. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
8. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร
9. ผูบังคับการกองพันทหารมา ที่ 12
10. ปลัดจังหวัดแพร
11. คลังจังหวัดแพร
12. หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร
13. ประชาสัมพันธจงั หวัดแพร
14. ขนสงจังหวัดแพร
15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร
16. พาณิชยจังหวัดแพร
17. ทองถิ่นจังหวัดแพร
18. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร
19. ผูอํานวยการแขวงการทางแพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร
กรรมการ
21. ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดแพร
กรรมการ
22. ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแพร
กรรมการ
23. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาแพร
กรรมการ
24. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดแพร
กรรมการ
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร
กรรมการ
26. ประธานกรรมการหอการคาจังหวัดแพร
กรรมการ
27. ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดแพร (บมจ.ทีโอที)
กรรมการ
28. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร
กรรมการ
29. ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดแพร
กรรมการ
30. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานแพร
กรรมการ
31. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
กรรมการ
32. รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดแพร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร
33. ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
34. รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดแพร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร
35. ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
36. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวิทยาเขตแพร
กรรมการ
37. ผูอํานวยการโครงการมหาวิทยาลัยแพร
กรรมการ
38. ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร
กรรมการ
39. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
กรรมการ
ตามอัธยาศัย จังหวัดแพร
40. ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร
กรรมการ
41. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร
กรรมการ
42. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
กรรมการ
ทางการศึกษาจังหวัดแพร
43. นายอําเภอทุกอําเภอ
กรรมการ
44. ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมที่ 1 แพร
กรรมการ
45. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู จังหวัดแพร
กรรมการ
46. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25จังหวัดแพร
กรรมการ
47. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร
กรรมการ
48. ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูแพร
กรรมการ
49. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการและเลขานุการ
50. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
51. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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52. นายดนัย สังขเกิดสุข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
53. นายวันชัย คําแหว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
54. นางลัดดา อิ่มใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
1. อํานวยการวางแผน ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ดูแล และแกไขปญหาอุปสรรค ใหการสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
2.ประสานงานความรวมมือระหวางองคกร
3.วางแผนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
4.แตงตั้งอนุกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสม
3. คณะกรรมการฝายเลขานุการ ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
รองประธานกรรมการ
4. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
5. ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
กรรมการ
ตามอัธยาศัยจังหวัดแพร
7.ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานแพร
กรรมการ
9. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร
กรรมการ
10. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร
กรรมการ
11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
12. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 1 ทุกคน
กรรมการ
13. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
14. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
15. ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร
กรรมการ
16. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
กรรมการ
17. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู จังหวัดแพร
กรรมการ
18. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (เขตพื้นที่จังหวัดแพร)
19. ประธานกลุมเครือขายการศึกษาทุกเครือขาย
กรรมการ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
20. ประธานกลุมโรงเรียนทุกกลุมโรงเรียน
กรรมการ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
21. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัดแพร
กรรมการ
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22. ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนสถานที่แขงขันทุกโรงเรียน
กรรมการ
23. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกเขต
กรรมการ
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร
24. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร
กรรมการ
25. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กรรมการ
ในจังหวัดแพร
26. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร
กรรมการ
27. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษาในจังหวัดแพร
กรรมการ
28. ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ในจังหวัดแพร
29. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร
กรรมการ
30. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กรรมการ
ในจังหวัดแพร
31. นายดนัย สังขเกิดสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
32. นายวันชัย คําแหว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
33. นางปยะนุช สารสิทธิยศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
34. นางสาวจิตตะกานต เทพศิริพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
35. วาที่รอยตรีชาติชาย รุงระวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
36. นางลัดดา อิ่มใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
37. นายพงษพันธ ชัยรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
38. นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
39. นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
40. นางสาวอัจฉราอินตะวิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
41. นางชินุตตรี อุตศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
42. นายทัศนกฤษ เด็ดขาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
43. นางสาวจิรารัตน บานสระ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
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มีหนาที่
1. จัดทําแผนขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. เสนอแตงตัง้ คณะกรรมการ ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. จัดทําแผนการใชเงิน และประสานการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการทุกฝาย
4. จัดตั้งศูนยประสานงาน ประชุมคณะกรรมการ และอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการทุกฝาย
5. ดําเนินงานธุรการทั่วไป เพื่ออํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการทุกฝาย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
4. คณะกรรมการฝายพิธีการ พิธีเปด-ปดประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร เขต 37
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
รองประธานกรรมการ
4. ประชาสัมพันธจังหวัดแพร
กรรมการ
5. ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแพร
กรรมการ
6. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานแพร
กรรมการ
7. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
9. ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร
กรรมการ
10. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
11. ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร
กรรมการ
12. นายชางโยธา องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
13. ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
14. ผูอํานวยการโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
15. ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
16. ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
17. ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
18. ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
19. ผูอํานวยการโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
21. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
กรรมการ
22. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
23. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
24. ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ
กรรมการ
25. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู
กรรมการ
26. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
กรรมการ
27. ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
กรรมการ
28. ผูอํานวยการโรงเรียนบานในเวียง
กรรมการ
29. ผูอํานวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการ
30. ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการ
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31. นางศุภางครัตน วงษสมบูรณ
32. นายวิทยา วิมลถนอม
33. นางกฤษณา กาญจนะสุรกิจ
34.นายวันชัย คุณาคํา
35.นายดนัย สังขเกิดสุข

โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
ขาราชการบํานาญ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
โรงเรียนบานในเวียง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

36. นายฐานวัฒน ธนาวรรัฐพงศ
37. นายวันชัย คําแหว

ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

38. นางลัดดา อิ่มใจ
39. นายบุญโญ ประมวลทรัพย
40. นายพงษพันธ ชัยรัตน
41. นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
42.นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ
43. นางสาวอัจฉราอินตะวิน
44. นางชินุตตรี อุตศรี
45. นายทัศนกฤษเด็ดขาด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
1.วางแผน ออกแบบ จัดพิธีการ จัดพิธีกร จัดการแสดง
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํากําหนดการ
3. ตอนรับบุคคลสําคัญที่มารวมงาน
4. แกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
5. คณะกรรมการฝายจัดสรรงบประมาณประกอบดวย
1.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลรองผูวาราชการจังหวัดแพร
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. ปลัดจังหวัดแพร
5. คลังจังหวัดแพร
6. สรรพากรจังหวัดแพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. พาณิชยจังหวัดแพร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
9. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
10. นายสุทัศน พรมทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
11. นายพีรพงศ ประดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
12. นายดนัย สังขเกิดสุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
13. นางลัดดา อิ่มใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
14. นางทิพวรรณ วันไสยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
15. นางพิสมัย สุคันธมาลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
16. นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
มีหนาที่ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามที่คณะกรรมการฝายกลั่นกรองงบประมาณเสนอ ทั้งนี้
การพิจารณาปรับลดงบประมาณของแตละฝาย ใหเปนอํานาจของประธานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
6. คณะกรรมการฝายกลั่นกรองงบประมาณประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
รองประธานกรรมการ
4. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร
กรรมการ
5. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
กรรมการ
ตามอัธยาศัยจังหวัดแพร
7. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
9. ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร
กรรมการ
10. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25จังหวัดแพร
กรรมการ
11. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู จังหวัดแพร
กรรมการ
12. ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
13. ผูอํานวยการโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
14. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
15. ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
กรรมการ
16. นายสุทัศน พรมทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
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17. นางลัดดา ถาวรวรรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
18. นางศิริลกั ษณ กันกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
20. นายเสนห ศรีเทพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
21. นางชนัญชิตา กวางอุเสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
22. นางสาวสมพิศ สายญาติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
23.นางทิพวรรณ วันไสยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการและเลขานุการ
24. นางพิสมัย สุคันธมาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการกลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณและเงินทุกประเภทใหเปนไปตามที่ไดรบั อนุมัติ
อยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
7. คณะกรรมการฝายการเงินประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
รองประธานกรรมการ
3. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
รองประธานกรรมการ
4. นางศิริลักษณ กันกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นางสาวทองศรี ใจวงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
6. นางทิพวรรณ วันไสยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
มัธยมศึกษาเขต 37
7.นางเรณู ปราบหงส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
8. นางกันยารัตน เกยงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
9. นางอําพร คําแปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
10. นางโสภา เครือแสง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
11. นางสาวพัชรา วงคอารินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
12. นางสาวสมพิศ สายญาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
13. นายสุกิจ มาปง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
14. นางสาวสุธาสินี สีแดง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
15. นางสาวปวีณา หงสดําเนิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
16. นางรัชนี ขามสาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
17. นางวันเพ็ญ แสงสาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
18. นางภัทราวรรณ หวยเสน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
19. นางสุวิชญา นาเหมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
20. นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
21. นางสาวนงรัตน สําเภา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 กรรมการและเลขานุการ
22. นางพิสมัย สุคันธมาลา
23. นางพรนิต พิมสาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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24. นางจํารัสโฉม อ่ําคต
25. นายศิวกร ศรีสนิท

ประถมศึกษาแพร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินทุกประเภทใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติอยางถูกตอง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อใหการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร เรียบรอยเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงาน
8. คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชนประกอบดวย
1. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
รองผูวาราชการจังหวัดแพร
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. ปลัดจังหวัดแพร
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
5. นายกเทศมนตรีเมืองแพร
6. ทองถิ่นจังหวัดแพร
7. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร
8. คลังจังหวัดแพร
9. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดแพร
10. ขนสงจังหวัดแพร
11. สรรพากรจังหวัดแพร
12. สรรสามิตจังหวัดแพร
13. พาณิชยจังหวัดแพร
14. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร
15. หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร
16. นายอําเภอ ทุกอําเภอ
17. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
18. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
19. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร
20. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร
21. ประธานกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร
22. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดแพร
23. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดแพร
24. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร
25. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร
26. ประธานกรรมการหอการคาจังหวัดแพร
27. นายดนัย สังขเกิดสุข
รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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28. นายสุทัศน พรมทอง
29. นายวันชัย คําแหว
30. นางลัดดา อิ่มใจ
31. นางทิพวรรณ วันไสยา
32. นายพงษพันธ ชัยรัตน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผน กํากับ ติดตาม ประสานงานการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
9. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธประกอบดวย
1. ประชาสัมพันธจังหวัดแพร
2. ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดแพร
3. นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดแพร
4. ประธานชมรมผูส ื่อขาวจังหวัดแพร
5. ประธานชมรมวิทยุชุมชน
6. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงองคการสื่อมวลชนแหงประเทศไทยจังหวัดแพร
7. นายสถานีวิทยุกระจายเสียง ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดแพร
8. นายสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดแพร
9. นายสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 2
10. ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดแพร
11. ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
12. ผูอํานวยการโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
13. ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
14. ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
15. ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
16. ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
17. ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
18. ผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
19. ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
20. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
21. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
22. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง
23. ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
24. ผูอํานวยการโรงเรียนบานถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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25. ผูอํานวยการโรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
26. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการ
27. ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมจั๊วะ
กรรมการ
28. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการ
29. ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองกวาง(จันทิมาคม)
กรรมการ
30. ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
กรรมการ
31. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25จังหวัดแพร
กรรมการ
32. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู จังหวัดแพร
กรรมการ
33. ผูอํานวยการโรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
กรรมการ
34. นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
35. นางกฤษณา จิตใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 1
กรรมการ
36. นางนงนุช ประดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
37. นางสาวชญานภัส วันสัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
38. นางสาวจิรารัตน บานสระ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
39.นางลภัสรดา ศฤงคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
40. นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
41. นายคมกริชสมจิตต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
42. นายชวลิต เสนะสุทธิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
มีหนาที่ จัดทําโลโก ผลิตสื่อ ประสานสื่อมวลชน จัดทําเว็บไซตและจัดระบบเครือขายประชาสัมพันธ
ของการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557ณ จังหวัดแพร
ใหเรียบรอยเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงาน
10. คณะกรรมการฝายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแขงขันประกอบดวย
1. นายดนัย สังขเกิดสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2. นายประพันธ หงสเจ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
3. ผูอํานวยการโรงเรียนหวยฮอม
โรงเรียนหวยฮอม
กรรมการ
4. นางอุษาสม แสงพายัพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
5. นายพิษณุวัฒนอิ่นศิริ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
6. นายสุธี พาทีทิน
โรงเรียนบานหวยฮอม
กรรมการ
7. นายดีลาภ ปราบสงบ
โรงเรียนบานคุม
กรรมการ
8. นายณัฐนนท ภูแดง
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายนิติพันธเพ็ชรหาญ
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
10. นายวิสุทธิ์ พิทยากิต
โรงเรียนแมคํามีตําหนักธรรม
กรรมการ
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11. นายตุลปุรินทร คลี่ใบ
12. นายธนพล วงศสุวรรณ
13. นายวรพงษ สุกใส
14. นายธนัติพงษ ชัยพลังฤทธิ์
15. นายศรัญู ขัติวงศ
16. นางนิตยา กันทาสุข
17. นางบุษยา ใจบุญทา
18. นายสุวิทย หงสสามสิบเจ็ด
19. นางวราภรณ สังขวรกุล
20. นางสาววนิชชา แมนยํา
21. นายกิตติพัทธ สันปาแกว
22. นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธนะ
23. นายภานุพันธ ภาคาผล
24. นางสาวปวีณา แนววงศ
25. นายสงกรานต ตราชื่น
26. นางบุษยพรรณ ขันแหลม
27. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุล
28. นายประยุทธ ศรีจันทรกาศ
29. นางสาวศิริลกั ษณ วงศสูง
30. นายจีรวัฒน เชียงหนุน
31. นางสาววนิดา มาปง
32. นางสาวธัญวรัตน ซาวจําปา
33. นางสาวชญานภัส วันสัก
34. นายชวลิต เสนะสุทธิ
35. นางสาวจิตตะกานต เทพศิริพันธุ
36. นางทองสุข สุคันธะมาลา
37. นางภณิดา ทองประไพ
38. นายอํานาจ แกวแดง
39. นายธวัชชัย เจริญคิด

โรงเรียนบานไผโทน
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการ
โรงเรียนบานรองกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
กรรมการ
โรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
โรงเรียนทาขามวิทยาคม
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษาเขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษาเขต 37

มีหนาที่ จัดเก็บขอมูลผูเขาแขงขัน ขอมูลกรรมการตัดสินผลการแขงขันคะแนนการแขงขัน รายงานผล
การแขงขัน และจัดทําเกียรติบัตร ใหแกผูเขารวมการแขงขันและเขารวมกิจกรรม ทางระบบ Internet
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
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11. คณะกรรมการฝายตอนรับ ประกอบดวย
1. ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
3. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
รองประธานกรรมการ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
4. ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการ
5. ผูอํานวยการโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
6. ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญศิลป
กรรมการ
7. ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตฟรังซิสเซเวียรแพร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการโรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
9. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการ
10. ผูอํานวยการโรงเรียนระเบียบพิทยา
กรรมการ
11. ผูอํานวยการโรงเรียนพัทธกมลพิทยา
กรรมการ
12. นางศิริลกั ษณกันกา
กรรมการ
13. นางสุภาภรณสมบัติ
กรรมการ
14. นายเชี่ยวชาญ เมฆกิจ
กรรมการ
15. นางเทียบทอง ไชยวุฒิพงศ
กรรมการ
16. นางพัทธธีราทนันไชย
กรรมการ
17. นางสาวกิ่งกาญจนมังกรณ
กรรมการ
18. นางจรรมณี เฮงหอ
กรรมการ
19. นางวันเพ็ญ เลาหะกุล
กรรมการ
20. นางเพ็ญศรี ชัยรัตน
กรรมการ
21. นางสมร แกวธรรมมานุกูล
กรรมการ
22. ผูอํานวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
23. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลรองกวาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหการตอนรับ จัดสถานทีร่ ับแขก ประสานฝายสถานที่ในการจัดที่จอดรถแขกผูมเี กียรติที่มา
รวมงานจัดทําบัตรจอดรถ VIP จัดสวัสดิการแกผมู ารวมงานโดยเฉพาะในพิธีเปดตามสมควร ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
12. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ ประกอบดวย
1. นายอนุวัธ วงศวรรณ
นายกองคการบริการสวนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ทรงศักดิ์
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
4. นายสุกิจ อินทเจริญศานต นักบริหารงานชาง 7 องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายสําเริง ใจเอือ้
นักบริหารงานชาง 7 องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
6. นายวิเชียรธวัชสรรคพงษ
นักบริหารงานชาง 7 องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
7. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดแพร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการองคการโทรศัพทจงั หวัดแพร
กรรมการ
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9. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาแพร
10. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร
11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
12. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
13. ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
14. ผูอํานวยการโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
15. ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
16. ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
17. ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
18. ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
19. ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
21. ผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
22. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
23. ผูอํานวยการโรงเรียนเทพนารี
24. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
25. ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานรองกาศ
26. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
27. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
28. ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมจั๊วะ
29. ผูอํานวยการโรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
30. ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
31. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง
32. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู
33. ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองเข็ม
34. ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมคํามีตําหนักธรรม
35. ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวาง (จันทิมาคม)
36. วาที่รอยตรีศุภชัย ทานะขันธ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
37. นายสราวุธหมื่นโฮง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
38. นายสมพงษ ยอดเมือง
ผูอํานวยการกองชาง
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
39. นายประสงค เหมืองจา
นายชางเครื่องกล 7ว
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
40. นายคมกริช สมจิตต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดอาคารสถานที่ เพื่อเปนสถานทีจ่ ัดแขงขัน ตามผังทีก่ ําหนดจัดตกแตงบริเวณโรงเรียนที่ใช
แขงขันใหสะอาด เรียบรอย สวยงามจัดบริการดานหองน้ํา หองสวมจัดบริการเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย
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จัดตั้งระบบไฟฟา แสง เสียง อยางเพียงพออํานวยความสะดวก และดูแลความเรียบรอยทั่วไป งานอื่นที่ไดรบั
มอบหมายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
13. คณะกรรมการฝายที่พักและแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ประธานกรรมการ
2. ประธานหอการคาจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
3. ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
4. ผูอํานวยการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
5. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานแพร
รองประธานกรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
กรรมการ
ตามอัธยาศัยจังหวัดแพร
7. นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 กรรมการ
8. ประธานกลุมเครือขายการศึกษาทุกกลุมเครือขายสังกัด
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
9. ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร
กรรมการ
10. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร
กรรมการ
11. นายสุทัศน พรมทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
12. นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
13. นางสุภาภรณสมบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 กรรมการ
14. นางเบญญพร เลาหะกุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 กรรมการ
15. นางสาวกิ่งกาญจนมังกรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 กรรมการ
16. นางเพ็ญศรี ชัยรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 กรรมการ
17. นางจรรมณี เฮงหอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 กรรมการ
18. นางสาวดรุณีทิพยรักษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
19. นางสมร แกวธรรมานุกลู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
20. นายวิชา พริ้งเพลิด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
21. นายวิโรจน ขยันการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
มีหนาที่ ติดตอ ประสานงานและหาขอมูล เกี่ยวกับ การเดินทาง ทําแผนที่ ราคาที่พัก ติดตอ
ประสานงานผูประสงคที่ตองการที่พัก และดําเนินการจัดการใหเปนไปดวยความเรียบรอยในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือครัง้ ที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร

14. คณะกรรมการฝายแพทยและอนามัย ประกอบดวย
1.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร

ประธานกรรมการ
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2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
5. นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
6. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
7. ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
8. สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ
9. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1, สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 กรรมการและ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่ไดรับมอบหมาย
10. หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร
11. ร.ต.อ.หญิงศิริพร เถาทองทัศนีย
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร
12. นายเสกสรรค ชางเขียว
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร
13. นางอรนิช รัตนชมพู
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต37

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานกับคณะกรรมการฝายจัดสถานที่ในการจัดสถานที่ หองพยาบาลประสานงานติดตอขอ
ความรวมมือเจาหนาที่พยาบาล สาธารณสุข และชุดปฐมพยาบาล ใหบริการปฐมพยาบาลแกผูรวมงานที่มาขอรับ
การชวยเหลือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
15. คณะกรรมการฝายรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร ประกอบดวย
1. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร
2. พ.ต.อ.เล็ก สังขดิษฐ
รองผูบงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร
3. พ.ต.อ.ธนยินทร เทพรักษา
รองผูบงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร
4. นายดนัย สังขเกิดสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
5. นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
6. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร
7. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรรองกวาง
8. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสูงเมน
9. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเดนชัย
10. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสอง
11. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรลอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองมวงไข
กรรมการ
13.สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรหวยมา
กรรมการ
14. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร
กรรมการ
15. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
16. ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
17.ผูอํานวยการโรงเรียนนารีรัตนจงั หวัดแพร
กรรมการ
18. ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
19. ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
21. ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
22. ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
23. ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
24. ผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
25. ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
26. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
27. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
28. ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมคํามีตําหนักธรรม
กรรมการ
29. ผูอํานวยการโรงเรียนบานในเวียง
กรรมการ
30. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู
กรรมการ
31. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
กรรมการ
32. ผูอํานวยการโรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
33. ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองกวาง
กรรมการ
34. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
35. ผูอํานวยการโรงเรียนเดนชัยประชานุกูล
กรรมการ
36. ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมจั๊วะ
กรรมการ
37. ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองกาศ
กรรมการ
38.นายคํารณ กิ่งแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 กรรมการ
39. นายศิรัส รัตนกุลฑี
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
40. นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรี
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
41. นายธวัช หงสสามสิบหก
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กรรมการ
42.พ.ต.ท.ธนา กาวีแดง
สารวัตรปกครองปองกันสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร
กรรมการ
43.นายพีรพงศ ประดับ
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
44.นางธมลวรรณ อริยะจักร
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
45. นายธวัชชัย เจริญคิด
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต 37
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มีหนาที่ อํานวยความสะดวกดานการจราจรและจอดรถ จัดทําปายเสนทางการจราจร ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ ขอรับการสนับสนุนดานบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัยในระหวางการจัดงานงานอื่นที่
ไดรับมอบหมายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร
16. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ ประกอบดวย
1. นายเชษฐา สยนานนท
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาแพร เขต 1
2. นางสาวกัลยา กอนแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
3. นางรวงทอง สมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
4. นางกันยารัตน เกยงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
5. นางชอผกา จันทรแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
6. นางศิริวรรณ อินทรปรา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
7. นายชวลิต เสนะสุทธิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
8. นางจิราพร สิริจทั รพิมล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
9. นางสาวชญาภัส วันสัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
10. นางจุฑารัตน อุตศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
11. นายพินิจ สุภาผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
12. นายนภดล เสนวิรสั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
13. นายวรฉัตร โสภารัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
14. นายพันธศักดิ์ นอยคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
15. นายจิระ ธรรมไพโรจน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
16. นางสาวปทมามะโนสีลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
17. นายคมกริชสมจิตต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษาเขต 37
หนาที่ ประสานงานและจัดหายานพาหนะสําหรับอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตางๆและ
ผูมารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
17. คณะกรรมการฝายจัดทําของที่ระลึกและหนังสือที่ระลึก ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
4. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
5. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
7. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
8. ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
9. นายประยุทธ มีทรัพย
โรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
กรรมการ
10. นายสมพงษ เรียนไธสงค
โรงเรียนเมธังกราวาส
กรรมการ
11. นายชั้น มั่นเหมาะ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
12. นายอํานาจ แกวแดง
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
13. นายภานุพันธ ภาคาผล
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
14. นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธนะ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
15. นางสาววณิชชา แมนยํา
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
16. นายมนตชัย แกวพรม
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
17. นายบุญโญ ประมวลทรัพย โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
18. นายวันชัย คําแหว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
19. นางลัดดา อิ่มใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
20. นายพงษพันธ ชัยรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
21. นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
22. นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
23. นางสาวอัจฉรา อินตะวิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
24. นางชินุตตรี อุตศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
25. นายทัศนกฤษ เด็ดขาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เขต 37
มีหนาที่ จัดหาของทีร่ ะลึก เพื่อมอบใหแกผูใหการสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
18. คณะกรรมการฝายจัดแสดงผลงานนักเรียนและจําหนายผลผลิตนักเรียน ประกอบดวย
1. นายชาติชาย กันกา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒
2. นายสํารวย เหวาโต
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลอง
รองประธานกรรมการ
รัตนาคาร
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3. นายสมชาย วางหา
4. นายกองแกว รัตนปญญาพันธ
5. นายบุญยรัตน ดอกบัว
6. นายทนัน เหลากอ
7. นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห
8. นายดนัย อินโองการ
9. นายสะอาด ศรีปนตา
10. นายสมบัติ จันทรศรี
11. นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ
12. นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
13. นางแสงเดือน คํามา
14. นายสกล พงศสุขรัตน
15. นายนิคม บุญซอน
16. นายสาโรช วิริยะเมธี
17. นางกิ่งดาว กาทุง
18. นายศรัณย ศรีทวม
19. นายมานะ กาศโอสถ
20. นางสาวญาณิชศา ยวงแกว
21. นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคางปนใจ
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนชัย
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคางาม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไร
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอแกว
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมจั๊วะ
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยลากปน
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลา
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมรงั
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังเลียง
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากกาง
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต ๒

มีหนาที่ วางแผน ประสานงานและดําเนินการจัดแสดงผลงานนักเรียนและผลผลิตนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
19. คณะกรรมการฝายจัดมหกรรมหนังสือสื่อเรียนรู ประกอบดวย
1. นายโกวิท บวรศักดิยุต
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
2. นายคํารณ กิ่งแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพรเขต 2
3. นางจิราภรณ ประเสริฐศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
4. นายสุวิณ เทพสาธร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
5. นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต
กรรมการ
6. นางสาวกัลยา สุรีย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
7. นางฉัตรชนก ตันมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
8. นางสาวนิตยา วรรณรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
9. นางสาววาสนา ธรรมชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
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10. นางนภาพร แสนบอ
11. นายสานิตย โลหะ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 2
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพรเขต 2
12. นางสาวศรีพรรณ สุกใส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพรเขต 2
13. นางกนกวรรณ มะลิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประถมศึกษาแพรเขต 2
มีหนาที่ ประสานงานกับฝายสถานที่จัดสถานที่สําหรับจัดมหกรรมหนังสือ สื่อการเรียนรูและสินคา
OTOP และประสานงานองคกร ผูจําหนาย จัดมหกรรมหนังสือ สื่อการเรียนรู และสินคา OTOP ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร
20. คณะกรรมการฝายจัดเสวนาสมัชชาสภานักเรียน ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 37
2.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
4. ประชาสัมพันธจังหวัดแพร
5.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
6. รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจังหวัดแพร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร
7. ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
8. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวิทยาเขตแพร
9. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร
10. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร
11. ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
12. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
13. ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองแพร
14. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร
15. ผูอํานวยการโครงการมหาวิทยาลัยแพร
16. ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
17. ผูอํานวยการโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
18. ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
19. ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
21. ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
22. ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
23. ผูอํานวยการโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
24. ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
25. ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองแพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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26. ผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
27. ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
28. ผูอํานวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
29. ผูอํานวยการโรงเรียนสรอยวิทยา
30. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
31. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
32. ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญ
 ญานุกลู
33. นายอรุณ ขาวลวน
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
34. นายอรุณ พริบไหว
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
35. นายดนัย สังขเกิดสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
36. นายวันชัย คําแหว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
37. นางลัดดา อิ่มใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
38. นายบุญโญประมวลทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
39. นายพงษพันธ ชัยรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
40. นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
41. นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
42. นางสาวอัจฉราอินตะวิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
43. นางชินุตตรี อุตศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
44. นายทัศนกฤษ เด็ดขาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
45. นางสาวจิรารัตน บานสระ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผน ประสานงานและดําเนินการจัดเสวนาสมัชชานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณจังหวัดแพร
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21. คณะกรรมการฝายประเมินผลและจัดทํารายงาน ประกอบดวย
1. นายสุรศักดิ์ ปาเฮ
รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

ประธานกรรมการ

2. นายดนัย สังขเกิดสุข

รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่
รองประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. นายกนก อยูสิงห
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพรเขต 1
4. นายเจนพล จันทรเชื้อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
5. นายสานิตย โลหะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
6. นางฉัตรชนก ตันมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
7. นางสาวนิตยา วรรณรักษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
8. นางกนกวรรณ มะลิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
9. นางสาวญาณิชศา ยวงแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
10. นางพนิดา ทองประไพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
11. นางปนัดดา อุทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
12. นางนิตยา เมืองลอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
13. นางบุษยา ใจบุญทา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
14. นางสุหลิน ชนะแสน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
กรรมการ
15. นายคํารณ กิ่งแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
16. นางสาววรรณภา บัวบาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษาเขต 37
มีหนาที่ จัดทําเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป และ
เขียนรายงานผลการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณจังหวัดแพร
22. ฝายแขงขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบดวย
22.1 คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายดนัย สังขเกิดสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
รองประธานกรรมการ
2. นายธรัตน มหายศนันท
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
3. นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย
ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นายประหยัด เกียรติสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นายฐานวัฒน ธนาวรรัฐพงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
6. นางสาวจรรยา มโนรส
ผูอํานวยการโรงเรียนนารัตนจงั หวัดแพร
กรรมการ
7. นายนิคม มะยาระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
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8. นายปารมี มธุรส
8. นายสมารท แกวบัวดี
10. วาที่รอยตรีวีรภัทร แกวทอง
11. นายเลิศชาย รัตนะ
12. วาที่รอยตรีชาติชาย รุงระวี

รองผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต ๓๗
13. นางสาวธัญวรัตม ซาวจําปา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มัธยมศึกษา เขต ๓๗
22.2 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการประกอบดวย
1. นายนิคม มะยาระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2. นายธนวัฒน คําลือ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3. นายสันติ อวรรณา
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4. นายชวลิต ยอดยิ่ง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นายประจักษ วานเวียง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
6. นายสถาพร พันธุประยูร
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
7. นายพิภพ จันทรคํา
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
8. นางลําเนาว ชัยคํา
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
9. นางวิภารัตน ตาวิยะ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาทีใ่ หคําปรึกษาเสนอแนะแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากรอํานวยความสะดวก
ใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ประกอบดวย
1. นายพิภพ จันทรคํา
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒนชัย สมนึก
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร อินโองการ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
4. นายมงคล หาญเจริญทรัพย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
5. นายสมบูรณ กําปนาด
พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ คุมทรัพย
พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
กรรมการ
7. นายวัฒนา อินทรจันทร
พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
กรรมการ
8. นายสําราญ แซเผือก
พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
กรรมการ
9. นายเกียรติพลู แดนโภชน
พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
กรรมการ
10. นายจักรกฤษณ แดนโภชน พนักงานโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
กรรมการ
11. นายพงศธร กวางวิเศษ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่จัดอาคารสถานทีเ่ พื่อจัดการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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ตามแผนผังที่กําหนดจัดตกแตงบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอยสวยงามจัดบริการหองสุขาจัดบริการเกี่ยวกับ
การเก็บขยะมูลฝอยจัดตัง้ ระบบไฟฟาแสงเสียงใหเพียงพอติดตั้งปายประชาสัมพันธงานภายในโรงเรียนตลอดจน
ประสานเทศบาลตําบลเดนชัยในการขอความอนุเคราะหปรับพื้นที่บริเวณทีจ่ อดรถดานขางโรงเรียนใหเรียบรอย
และปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆตามที่ไดรบั มอบหมาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๖๔ปการศึกษา
๒๕๕๗ณ จังหวัดแพร
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวประกอบดวย
3.1 กิจกรรมอานเอาเรื่อง (อานในใจ)
1. นางสาวดรินญา ขยายเสียง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2. นางทิวา ทิพยวงศ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3. นางปภาวี บัณฑิต
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
๔. นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3.2 กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ
1. นางประชิตร ยอดเพ็ชร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2. นางวัชรินทร เจริญคํา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3. นางเครือวัลย เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4. นักเรียนชวยงานฯ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นางสมบูรณ มีมาก
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3.3 กิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ
1. นางบุณฑริกา ชยันตราคม
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2. นางสาวจิราพันธ รุจิระพงค ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3. นางสาวจุฬาลักษณ คํารัตน ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4. นักเรียนชวยงานฯ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นางสาวปยนุช จักรแกว
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3.4 กิจกรรมพาทีสรางสรรค (รอบคัดเลือก)
1. นางอุษณีย จารนัย
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2. นางเรณู บัตริยะ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3. นางรัญจวน ผาคํา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4. นางอําภร ทรงประยูร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นางสาวแววตา กอบกํา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
6. นางทรรศนีย ชํานาญ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
7. นางธีระพันธ รั้งกลาง
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
8. นักเรียนชวยงานฯ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
9. นางอําพร กันฟู
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3.5 กิจกรรมพาทีสรางสรรค (รอบชิงชนะเลิศ)
1. นางอุษณีย จารนัย
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
2. นางสําราญ กงวัตร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
3. นางสาวกาญจนา สํารอง
เจาหนาที่โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ
4. นางสาววรรณนิสา สองใจ
เจาหนาที่โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นักเรียนชวยงานฯ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
6. นางสาวรุงทิวา อัมพวัน
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
3.6กิจกรรมแตงบทรอยกรอง (กลอนสุภาพ) และ (อินทรวิเชียรฉันท)
1. นางวิภารัตน ตาวิยะ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ รวมบุญ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
รองประธานกรรมการ
3. นางแสงอรุณ หีบจินดา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
4. นักเรียนชวยงานฯ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
5. นางประภาศรี สุวรรณเกษม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ประสานงานและรับลงทะเบียน นักเรียน และครูผฝู ก สอนตลอดจนดูแลความเรียบรอยของ
การดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในกิจกรรมตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ปการศึกษา๒๕๕๗ณ จังหวัดแพร
4. คณะกรรมการกลางการตัดสินประกอบดวย
1. นายนิคม มะยาระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน คําลือ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
รองประธานกรรมการ
3. นายสันติ อวรรณา
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
4. นายชวลิต ยอดยิ่ง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
5. นายประจักษ วานเวียง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
6. นายสถาพร พันธุประยูร ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
7. นายพิภพ จันทรคํา
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
8. นางลําเนาว ชัยคํา
ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๗
กรรมการ
9. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันทุกกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กรรมการ
10. นางวิภารัตน ตาวิยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําปรึกษาเสนอแนะ พิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลงตัวผูเขาแขงขัน/ครูผฝู กสอน และวินิจฉัย
แกปญหา ในการแขงขันทักษะวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
5. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย
5.1คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางทศพร แตเจริญ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางอัมพิกา ไกรอ่ํา
ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา อาจสัตรู
ครูโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
กรรมการ
5. นางสาวพริม้ เพรา อนาวงศ ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางกาญจนาพร คงเพ็ชร
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล เนืองนิตย
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นางสุจินดา จารุชาต
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ
กรรมการ
4. นางวราจิตร คุณสิทธิ์
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
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5. นางสาวพัชรีภรณ นรินทร
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางวาสนา สมใจ
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ มหัปปานันท ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นางสุปราณี กาศเกษม
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
4. นางพัฒนา กันอาทา
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
5. นางพรรรณยุพา ยอดอยาง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางอารยา สุขเสน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปยพร คลศิลป
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
3. นางอุบลวรรณ หลาแกว
ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
กรรมการ
4. นางสาววรรณกนก เลื่อนลอย ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
กรรมการ
5. นางกชกร กึกกอง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
5.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางเสาวลักษณ ชาติรังสรรค ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางรําพึง สิทธิวงศ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
3. นางสายฝน กองแกว
ครูโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางมัณฑนี อยูเย็น
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
5. นางรัติยา ควรพินิจ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.6 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางสาวบุญชู สิงหคาร
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ รุงเรืองศรี
ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางทิพสร จันทรสุภาเสน
ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
กรรมการ
4. นางบุณฑริกา ชยันตราคม
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
5.7คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๑) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางสนทยา คําออน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางเสาวจี เสารสุข
ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
3. นางนงคราญ เจริญพงษ
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
4. นายผจญ แสนอินทร
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
5. นางมุทิตา เพชรวงษ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.8 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๒) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นายพลรม ดอกแกว
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ
ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
3. นางอัจฉรา ขันหลวง
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
4. นางราตรี คําวงศ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายไพรสันต สุกิน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.9 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๓) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางพัชรินทร คํากระจาย
ครูโรงเรียนทาขามวิทยาคม
ประธานกรรมการ
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2. นางเสาวะณี ดวงคําสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ
กรรมการ
3. นางกฤษฎาภรณ นะพิชัย
ครูโรงเรียนนานนคร
กรรมการ
4. นางสาวนริศรา ยะอิตะ
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
5. นายสิรวิชญ ขัดเชิง
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.10 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๔) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นายสมควร ใจหาญ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พันธุ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางวรวีร สวัสดิสุข
ครูโรงเรียนนานนคร
กรรมการ
4. นางศินันทนี ปญญาไวย
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
5. นางบุษกร ศรีโชค
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.11 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๕) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางเพียงพิณ ปลอดโปรง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายพงษศักดิ์ กุลชาติ
ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
กรรมการ
3. นางณัฐกา คําวัง
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางนภชา ศิริวัฒน
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสุชิดา กําทอง
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๖) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางสาวสุวรรณ สมัคร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางจันทร สุวรรณชื่น
ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
กรรมการ
3. นางรัชชนก จิตระวงศ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ทองศิรกิ ุล
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
5. นางระวีวรรณ วีระพันธ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.13 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๗) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางอมรรัตน ใจหาญ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางเพียรทอง อังผาดผล
ครูโรงเรียนนานประชาอุทิศ
กรรมการ
3. นางรัชนีพร อรุณวิง
ครูโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา
กรรมการ
4. นางกัลยา กุหลาบขาว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางณฐวรรณ สารสม
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.14 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๘) ระดับ ม.๑-ม.๓(รอบชิงชนะเลิศ)
1. นายพลรม ดอกแกว
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. นางกานดา วรรณแฉลม
ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
กรรมการ
4. นางเพียงพิณ ปลอดโปรง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นางวาสนา ชมภูมิ่ง
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.15 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๑) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นายยงยุทธ อุทธิยา
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร อุตโม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางอมรรัตน เงารังษี
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
4. นางรําพึง สิทธิวงศ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
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5. นายสาคร กอนสิน
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
5.16 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๒) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางฟองจันทร หมอกรอง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย รอดบาง
ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
3. นางพัชรีพรรณ ตนภู
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสุจิตรา พังสุวรรณ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางอัญชลี อินทรชัย
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.17 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๓) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางสุภาพ บุญญาสัย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ศิลปศาสตร
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
3. นายทัพไทย ตันติอําไพ
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ
กรรมการ
4. นางจันทรทิพย ทองวัง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางณัฐวรรณ ฬาทอง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.18คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๔) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางสุกญ
ั ญา กันทะชัย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา ศรีจันทร
ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
กรรมการ
3. นางดวงทิวา เทพปญญา
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางคนคร
กรรมการ
4. นางจรรยา โยธา
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
5. นางเสาวณีย ธงชัย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.19 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๕) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางพิชญานัฎฐ ทิพยเนตร
ครูโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
ประธานกรรมการ
2. นางสุวลักษณ รัตคธา
ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
กรรมการ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
3. นางสุจิตรา ยศอาจ
กรรมการ
4. นางสาวประภาสินี ปงใจ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางสาวประเทืองพรรณ ธรรมสานุกุล ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.20 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๖) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางนงคราญ กลั่นบุศย
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย สินชู
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
3. นางรุงรวี อภิชาติธํารง
ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
4. นางปณฑารีย ตนกล
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายประเสริฐ ศรีมูลเรือง
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.21 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๗) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นางสาววิสสุดา เสียงหวาน ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ พรมคํา
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. นางสายฝน กองแกว
ครูโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวิภาพรรณ แกวกัน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ นุมนวล
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.22 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสรางสรรค (๘) ระดับ ม.๔-ม.๖(รอบชิงชนะเลิศ)
1. นายยงยุทธ อุทธิยา
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
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2. ดร.ปยะวัติ วังซาย
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางประภา บุญยนต
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
4. นางฟองจันทร หมอกรอง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางอัญชลี อินทรชัย
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.23คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแตงบทรอยกรอง (กลอนสุภาพ) ระดับ ม.๑-ม.๓
1. นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิตา ปนนินา
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ครูโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา
กรรมการ
4. นางพูลทรัพย รัตนศิลา
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
5. นางจรรยา แสงสุก
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.24คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแตงบทรอยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท) ระดับ ม.๔-ม.๖
1. นายวรวิทย วังซาย
ครูโรงเรียนทาขามวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอําพรรณ เบ็ญจสุวรรณ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
3. นางพุมพวง วรสันติวงศ
ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
กรรมการ
4. นางเฉลิมศรี เลียงกลกิจ
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ
กรรมการ
5. นางอารีญา แมนยํา
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
22.3คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายสมารท แกวบัวดี
ผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
2. นางนารี หลายกิจพานิช
รองผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
3. นายประดิษฐ โสภาประดิษฐ รองผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
4. นางสุภาพร โสภารัตน
รองผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
5. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
6. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
7. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนสองพิทยาคม
8. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
9. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนลองวิทยา
10. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
11. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
12. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
13. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
14. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเมืองแพร
15. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
16. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนทาขามวิทยาคม
17. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
18. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
19. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. นายสงกรานต ขุนพรม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการแลผูชวยเลขานุการ
21. นายพลรัตน สุนทราพันธุ หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
มีหนาที่ ใหคําแนะนําในการปฏิบัติหนาที่ และสงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวก จัดหาทรัพยากร
ที่จําเปนในการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายประดิษฐ โสภาประดิษฐ รองผูอํานวยการโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ จําปาจี
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
รองประธานกรรมการ
3. นายสัญชัยพรหมเสนา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4. นายสัมพันธ รองพืช
ครูโรงเรียน.รองกวางอนุสรณ
กรรมการ
5. นายบุญสง จิตตา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
6. นายประหยัด จินายะ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
7. นางสาวมณีนุช โปรงใจ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
8. นายสถิต หาญจิตต
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
9. นายเอกพันธ มีรส
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
10. นางสาวอรไพลิน เพสะอุน ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
11. นายนพอนันตวงศปนะ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
12. นางสาวจริยากาเงิน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
13. นายธนกฤต ดอกแกว
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
14. นายรชตะเทพรังสิมันต
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่แขงขัน สถานที่จอดรถ อุปกรณอาํ นวยความสะดวก เครื่องเสียง
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายสงกรานต ขุนพรม
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
2. นางปรวรรณ บังวรรณ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
3. นางสาวดวงกมล ทิพยปญญา ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
4. นางฉัทนียาผัง
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
5. นางสาวอุรารัตน ปาละปน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
6. นางสาวอนันตญา คําลือ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
7. นางสาวอรไพลิน เพสะอุน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
8. นางสาวจริยา กาเงิน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
9. นางสาวลัดดาวัลย เวียงนาค
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
10. นางสาวภทรพร มินาลิน
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
11. นางสาวณิชารีย คําใส
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
12. นางสาวจีรภา ตะมาแกว
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
13. นางสาวกนกวรรณ สาระวะ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
14. นางสาวศศิวิมล ศรีพรม
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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15. นางสาวนาฏชนก ยี่เผติ๊บ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
16. นางสาวนันทรัตน อินมา
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
17. นางาวอรรณิกา ธรรมลังกา
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
18. นายนพอนันต วงศปนะ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
กรรมการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
19. นายเอกพันธ มีรส
กรรมการ
20. นางสาวพิมพประไพ ซุนตระกูล โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
21. นางสาวกชพร เหมืองหมอ
กรรมการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
22. นายพรมเรศ อินตะวัง
กรรมการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
23. นางสาวปณิสา สถาพร
กรรมการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
24. นางสาวกัลยวลัย ถึงนิล
กรรมการ
25. นางอําภา พจนพรหมมณี
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวพัชรีย เทพจันทร
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ รับลงทะเบียน ประมวลผล สรางแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
เสนอฝายบริหาร เพื่อนําผลการประเมินผลเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมครัง้ ตอไป
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับ ม.1 –ม.3
1. นายสถาปตยพละทรัพย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทรชยุฒนบุญประสพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
3. นายนิเวศน เทศใต
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
4. นางอุษารัตนบุปผา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางศิริมาสแกวบัวดี
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับ ม.4 – ม.6
1. นายพงษศักดิ์มาเกตุ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตชอชัยกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
กรรมการ
3. นางสาววิชญาเมฆอากาศ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ จารุรัชต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางหัสยา ภักดี
โรงเรียน.สองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภทที่1)ระดับ ม.1 –ม.3
1. ผศ.กฤดา ชุมจันทรจิรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยศิริวรรณ อินทวิชัย มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ
3. นายสมชาย อินตา
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางสริลณาอินตะเสน
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เหล็กกลา
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภทที่ 2) ระดับ ม.1 –ม.3
1. นายภมร ดาวแดน
โรงเรียนบดินทรเดชา
ประธานกรรมการ
(สิงห สิงหเสนี)จังหวัดสมุทรปราการ
2. ดร.ปริยานี หอมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแมโจ- แพรเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
3. นายชินวัตร จิรวงศธร
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
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4. นายเฉลิมพงษ เหมืองหา
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวรุงทิวา อัมพวัน
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภทที่1)ระดับ ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ บุญรักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก โพธิ์นอก
โรงเรียนจัตรัสวิทยาคม จ.ชัยภูมิ
กรรมการ
3. นายอนุศาสน หงษแกว
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
4. นายบุญชอบ แยมพราม
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
5. นางนงราม เหมืองศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร(ประเภทที่ 2) ระดับ ม.4-ม.6
1. นายศรันยา ฟองจันทร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานกรรมการ
2. นายเอกบดินทร กิตติจริยา โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
กรรมการ
3. นายไชยยะ เศวตศิลา
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
4. นายปยพัทธ สุกใส
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางอนงค ทุมวงศ
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับ
ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.อิสระ อินจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เสนนะ
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
กรรมการ
3. น.ส.ณัฐกานต ภูมิคอนสาร โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. จ.ส.อ.สายเทพ ผองแผว
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวจุนจิรา เปงยะสา
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP
ระดับ ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.อิสระ อินจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เสนนะ
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต ภูมิคอนสาร โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. จ.ส.อ.สายเทพ ผองแผว
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวจุนจิรา เปงยะสา
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม. 1 – ม.3
1. นางณัฐชานันท ชูแสง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประธานกรรมการ
ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก
2. นางสาวหทัยพัน หงษเจ็ด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นางแล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
กรรมการ
จังหวัดสมุทรปราการ
5. นางเกศินี สุทธิ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กรรมการ
6. นางชัชฎาภรณ ใจจันทร
โรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
7. นางสาวสัจจาพร หมื่นโฮง
โรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
8. นางยุวนันท เชียงหนุน
โรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
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9. นางสดศรี แสงแกว
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ สารพันธ
โรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
11. นางสาวสุรีรัตน มีสอง
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
12. นางสาวกาญจนา ไชยชนะ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
13. นายสุวิทย จิตตประสาร
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
14. นางปภาดา ทรัพยอนันต
โรงเรียนอนุบาลหลมเกา
กรรมการ
15. นางสุมิตรา กําแทง
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
16. นางปยธิดา โพธิ์ประภา
โรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม. 4-6
1. นางสาวผุสดี กลอมวงษ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา อยูบานคลอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
3. นางสาวกุสมุ า แยมครวญ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
กรรมการ
4. นางระวีวรรณ ดอนทวม
โรงเรียนอุตรดิตถ
กรรมการ
5. นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง โรงเรียนอุตรดิตถ
กรรมการ
6. นางสาวธัญชนก เขื่อนเมือง
โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) จ.นาน
กรรมการ
7. นางสาวณัชพร จิตอารี
โรงเรียนมัธยมปากลาง
กรรมการ
8. นายนิวัฒน พันนอย
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
9. นายกอเกียรติ บําบัด
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
10. นางสาวตุลารัตน จินายะ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
11. นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ กําแทง
โรงเรียนทาขามวิทยาคม
กรรมการ
13. นางสาววรารัตน จดจํา
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
14. นางรัตติยา จินายะ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
15. นางฐิติมา ศรีจันทร
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
22.4 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย
ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดแพรกรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดแพร
กรรมการ
4. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรทกุ โรงเรียนในจังหวัดแพรกรรมการ
5. นางสาววรกชชยา สินธุชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6. นายธีรพงษ อินทนนท
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําปรึกษาเสนอแนะแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากรอํานวย
ความสะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นางปานเนตร วงศฟู
รองผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
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2. นายเสรี สุขสําราญ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา พุมพวง
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นายจองพล ถุงเงิน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายธันวา มวงเลี้ยง
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
๖. นายทองดี ดอยลอม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย
3.1 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.ผศ.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2.นางอลิศชา สุริยะวงค
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
3. นางนันทิชา คําตุม
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4. นายสงกรานต มหาวัน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นายสนิท ธิราช
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นางอารีย กวาวสาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2.นางสาววิจิตรา แดงดี
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
3.2 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2.นายแท นามแกว
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. นายดิเรก แกวสุทธิ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นางชุติมณฑน สมเดช
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวราภรณ กาศมณี
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นายพิษณุ พินิจ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
2.นางอําภา พรหมมณี
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
3.3การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.ดร.ธัญญารัตน เชื้อสะอาด
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2.นางนราฐิติพร ปะระมะ
ครูโรงเรียนดอยสะเก็ด
กรรมการ
3. นางสุทธิดา มหายศนันท
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางศรีภา เหล็กแกว
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
5. นางบังอร แนวราช
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นางสาวสมรัก คุมเนตร
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
2.นางสุวิมล วงศขันแกว
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
3.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.อาจารย ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร
ประธานกรรมการ
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เฉลิมพระเกียรติ
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
ครูโรงเรียนเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการและเลขานุการ

2. นายมนตรี นันตา
3. นายมีนา จํารัส
4. นางปรวรรณ บังวรรณ
5. นางสาวราตรี ไหวเคลื่อน
คณะกรรมการสํารอง
1.นางสาวอมรรัตน ซําเจริญ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
2.นายนิทัศน เกษรวนิชวัฒนา ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
3.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2.นายนนทวัฒน ศรีชัยวรรณ
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางอรวรรณ ปาธนู
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นายสุวัฒนชัย สมนึก
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
5. นายสัมพันธ รองพืช
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
2.นางนัยนา กาวิน
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
3.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ผศ.ดร.ประดุง สวนพุฒ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2.นางปุณณดา ปราบริปู
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. นางนวลศรี ยิ่งยวด
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นางขวัญศิรินทร ปราบริปู
ครูโรงเรียนมวงไขวิทยาคม
กรรมการ
5. นางลําดวน ปากปาน
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นายปรีชา อักษรนํา
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
2.นางพัชนี อุปนันไชย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร

3.7 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.ผศ.ดร.ณัฐพร จันทรฉาก
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ กาแกว
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. นางสุชาดา เรือนคํา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
4. นางธาริณี ระยา
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางมัสยา เกษรวนิชวัฒนา
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นายนิทัศน เกษรวนิชวัฒนา
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
2.นางสาวพันธิการ จันทรสวาง
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
3.8 การแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.อาจารย ดร.ศุกรี อยูสุข
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ นะไชย
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
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3. นายกฤติกรณ กองแกว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางวาณี สุทธกุล
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางรุจีวรรณ พรหมเสนา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นางสุนทรี จันทรดํา
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
2.นางเกสินีย ลาลวง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3.9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. ผศ.ดร.วันทนีย แพงศรี
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย พงศสุพัฒน
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางปทุมทิพย ยอดวีระพงค ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นายสัญชัย พรหมเสนา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
5. นายสมบูรณ คํากระจาย
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นางนวลศรี ยิ่งยวด
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมถ
2.นายบรรเจิด ปทมนาวิน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
3.10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
1. อาจารย ดร.ภัทราพร ผูกคลาย
ประธานกรรมการ
2. นายสินอารย ลําพูนพงศ
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางปรวรรณ บังวรรณ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4.นางทิพยมณี ปนทอง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสุณิชญา กันทากาศ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
คณะกรรมการสํารอง
1.นายชั้น มั่นเหมาะ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
2.นางกุลยาภรณ กาญจนะ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
3.11 การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยการติดลอบินขึ้นจากพื้น)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. อาจารย ดร.วรศิลป มาลัยทอง
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. นางไอยเรศ สวางเมืองวรกุล
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน สพม.๓๗
กรรมการ
3. นายปยวุฒิ พรมภักดี
ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม.๓๖
กรรมการ
4.นายแอ็ด ชาวนาน
ครูโรงเรียนฟากกวาน สพม.๓๖
กรรมการ
คณะกรรมการสํารอง
1.นางศรีทร กรัณยยศ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
2.นายศุภกร พรมชัย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
3.12การประกวดเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปลอยดวยมือ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. อาจารย ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. นางรัตนพรรณ อุตมั่งมี
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
3. นายวศิน เมืองคลาด
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
4. นายสัจจะ คุณาวุฒิ
ครูโรงเรียนนานอย สพม .๓๗
กรรมการ
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คณะกรรมการสํารอง
1.นายเสรี แกนทรัพย
2.นางวรรณภา พุมพวง

ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

22.5 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายประหยัด เกียรติสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นายชัชวาล แนวราช
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4. นายจิรัฐพงศ สุมนะ
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กวาวสาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
6. นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
7. นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
8. นางวิภา อัมระรงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรรมการ
เขต ๓๗
9. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร
10. นางสาวจรรยา ปะนันวงค ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุทธีรา ประมาณ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ วางแผนและสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานอํานวยความ
สะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตาง ๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน แนะนําใหคําปรึกษา ตลอดจน
แกปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
1. นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นายอิทธิกร จันไสย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นายมนตรี เปยงงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4. นายอภิวัฒน วรรณสุวงศ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นายสายชล ผาทอง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
6. นายยุทธนา สาจวง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
7. นายวราวุธ วงศใหญ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
8. นายพยุงศักดิ์ แกวดํา
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
9. นายสิทธิเจต ปนแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเที้ยะ ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
11. นายนเรศ มั่งมี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
12. นายสุเนตร ชางไม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
13. นายวุฒิพงษ จําปาแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ สุรินทร
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
15. นายสรพงษ เบาะทัง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
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16. นายชูชาติ ไชยแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
17. นายวิริยะ ชนะแสน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
18. นายสม บุญสง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
19. นางสุทิน หงสทอง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
20. นางสังวาล วงคโสม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
21. นายสายัณห เปยมงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดูแลการจัดสถานที่ใชในการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนและกิจกรรม
อื่น ๆ ของงานและจัดหาอุปกรณ ในการจัดการแขงขัน
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
3.1 การแขงขันเพลงคุณธรรม ม.1-3 และ ม.4-ม.6
1.นางสาวจินตนา สุขแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นายอิทธิกร จันไสย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางนันทกาชางนอย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
4. นางสาวนงลักษณ งามเขียว ครูโรงเรียนลองวิทยา
5. นายธนชาติ บุญชู
ครูโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
3.2 การแขงขันโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางสาวจรรยา ปะนันวงศ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นางสาวอัมพาพร อุดอิว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางเยาวลักษณ สุภาพ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. นางเครือวัลย เดือนเพ็ญ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นายพิเชษฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
6. นายธนินทร โรจนสันเที้ยะ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
7. นายธวัช หมื่นไชย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
8. นายณัฐพล มาลี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3.3 การแขงขันภาพยนตสั้น ม.1-3 และ ม.4-ม.6
1. นายสายชล ผาทอง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นายเจษฎา ถิ่นสอน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นายเกตุชัย ปนทอง
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
4. นายพงศธร กวางวิเศษ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นายวานิช กันทะหลา
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
6. นางสาวนิยากร เวียงนาค
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
3.4 การแขงขันละครคุณธรรมม.1-ม.6
1. นายมนตรี เปยงงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นายพนัสชงค แนวณรงค
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางสาวอัจฉราภรณ อิ่นธิ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. นางจิราภรณ อริยะวงศทอง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
3.5 การแขงขันละครประวัติศาสตรม.1-6
1. นายอภิวัฒน วรรณสุวงศ
ครูโรงเรียนลองวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
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2. นายชูวิทย รัตนมูลปญญา
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางสาววันดี หาวหาญ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. นางวรนันท คําลือ
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
3.6 การแขงขันเลานิทานคุณธรรมม.1-3 และ ม.4-6
1. นายสุพจน สุขีธรรมรักษ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นางสาวคํามูล สืบมา
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางอารีย กวาวสาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. นายชัยวิรัตน เสารแดน
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
5. นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
6. นางสาวศันสนีย จันทรใส
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3.7 การแขงขันมารยาทไทยม.1-3 และ ม.4-6
1. นางสุวิมล พิพิธจันทร
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นางบุญพรอม วันแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางสาวสุทธีรา ประมาณ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. วาที่รอยตรีศุภกร บัวดี
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
5. นางทิพยมาศ อักษรนํา
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
3.8 การแขงขันสวดมนตแปลม.1-6
1. นางสาววัลภา กาแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นางพิกุล อูปเงิน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
5. นางสาวจรรยา ปะนันวงศ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
6. นางสาวสุทธีรา ประมาณ
ครูโรงเรียนลองวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่วางแผนการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
จัดทําหลักเกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนกําหนดตารางการแขงขัน ประสานงาน
และจัดหาคณะกรรมการตัดสินจัดประชุมคณะกรรมการ จัดทํางบประมาณสําหรับการแขงขัน / ประสานการ
จัดหาอุปกรณที่ใชในการแขงขันดําเนินการจัดสถานที่แขงขันของแตละกิจกรรมดําเนินการจัดการแขงขันทักษะ
และความสามารถนักเรียน
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1.นางศศิวิมล คําวังจันทร
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
2. นางสาวกาญจนา แสนวงค
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
3. นายบุญรัตน พิมพขาลี
ครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
4. นายธนพล วังสมบัติ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
5. นายณรงค แกวรัตน
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
4.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกณิศา ดวงภูเมฆ
ครูโรงเรียนนานนคร
2.นายชวลิต กันธิยะ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห26

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. นายพิศาล เครือลิต
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4. นายบุญชวย รัตนะ
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
5. นายกีรติ พอจิต
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
4.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม. 1-ม.3
1.นางวาสนา ออนแกว
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
2. นางพัชรา สิทธิอาษา
ครูโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
3. นางสมพร สินสมุทร
ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
4. นายพิเชษฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
5. นางสาวแววตา กอบกํา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1.นางประทิน สิทธิวงศ
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
2.นางสุกญ
ั ญา เรือนสอน
ครูโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม
3. นางปาริชาติ ใจการ
ครูโรงเรียนเรืองวิทยพทิ ยาคม
4. นางเยาวลักษณ สุภาพ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
5. นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
4.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมภาพยนตรสั้น ม.1-ม.3
1.นายพิเชษฐ บุญทวี
ครูโรงเรียนทุงชาง
2.นายปติพงษ ปนแกว
ครูโรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม
3. นายเสนาะ แกวคุม
ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม
4. นายนําพล ชัยพิชิต
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
5. นายชวลิต ยอดยิ่ง
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4.6 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6
1.นายเอกนรินทร วีระวงค
ครูโรงเรียนมัธยมปากลาง
2.นายวิเชียร พิสจู น
ครูโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
3. นายปกรณ ทารัตน
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ
4. วาที่รอยตรี ศุภกรณ บัวดี
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
5. นายสมชาย แสงสรอย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
4.7 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1.นางจุฑามาศ คําสม
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
2.นางสาวกัญญาณัฐ อินปนสา
ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
3. นางพิมพิรา สกุลไทย
ครูโรงเรียนตากพิทยาคม
4. นางจุฬารัตน ดานผาทอง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
5. นางอรอนงค พลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
4.8 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมละครประวัติศาสตร ม.1-ม.6
1.นางสาวอิษฎาภรณ สิทธิยศ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
2.นางแสงอรุณ กุมมาลือ
ครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
3. นางสาวทับทิม ใจอินทร
ครูโรงเรียนทุงอุดมวิทยา
4. นางสุภาพ กรุณา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
5. นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
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4.9 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1.นางสาววีณา สุวรรณโน
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
2.นายเกรียงไกร หลวงเขียว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร
3. นายศุวัชรกัณฑ กันทะตา
ครูโรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม
4. นางวรนันท คําลือ
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
5. นางสาวมณีรัตน แกวมงคล
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
4.10 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเลานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1.นายอรรถวุธ ใบยา
ครูโรงเรียนปว
2.นายชาญพงษ ถูกจิตร
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นายสนิท ภูมาศ
ครูโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา
4. ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
5. นายอิทธิพล ชื่นบาน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
4.11 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นายชํานาญ ยาปน
ครูโรงเรียนปว
2.นางโสพิณ ศิริคํานอย
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
3. นายเพิก พงษไทย
ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4. นางสาวพันธิตรา กระหวาย
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
5. นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
4.12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย ม.4-ม.6
1.นางจุรีรัตน มวงมี
ครูโรงเรียนสา
2.นางสาวศรีสุดา วังนัยกูล
ครูโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
3. นางสุภาพ นอยจันทร
ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
4. นางรุจกิ าญจน ทันใจ
วัฒนธรรม จ.แพร
5. นางรําพรรณ ชินทวรรณ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
4.13 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสวดมนตแปล ม.1-ม.6
1.นายเจริญ อุตมีมั่ง
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
2.นายพัสกร มาลารัตน
ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม
3. นางกรรณิการ รัตนภูมิ
ครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
4. นางอัจฉรา ถือคํา
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
5. นางนิดานาถ ถิ่นจอม
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
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22.6 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นางสาวจรรยา มโนรส
ผูอํานวยการโรงเรียนนารีรัตน
ประธานกรรมการ
จังหวัดแพร
2. นางภัทราภรณ สุวรรณภาพ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
นารีรัตนจงั หวัดแพร
3. นายบรรดาล วันมา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
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4. นางอรพรรณ บัววัฒน
5. นางพัชนีย ศิลปสนธยานนท
6. นางคนึงนิตย ชวนมา
7. นางวาสนา รัตนชมภู
8. นางนพมาศ หาญยศ
9. นางวิบูลยสิริ ไทยภักดิ์

นารีรัตนจงั หวัดแพร
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นารีรัตนจงั หวัดแพร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
1.วางแผนการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
2. เสนอจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครือ่ งแสง สี เสียง สถานที่ และเวทีที่ใช ในการแขงขัน
3. เสนอแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการและกรรมการตัดสินตามรายการแขงขัน
4. จัดการแขงขัน และใหกรรมการตัดสินแตละรายการ สรุปรายงานผลการแขงขันตอคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นางอรพรรณ บัววัฒน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
นารีรัตนจงั หวัดแพร
2. นายบุญโญ ประมวลทรัพย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
3. นายธนวัตพนัสชัย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
4. นายสุธีทองวัง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
5. นายชั้น มั่นเหมาะ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
6. นายชูวิทยเสียงหวาน
เจาหนาที่โรงเรียนนารีรัตนจงั หวัดแพร
7. นายสุรศักดิ์มรรคเจริญ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
8. นายณฐภณยอดวีระพงศ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
9. นางดารีวัลย มรรคเจริญ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
10. นางปทุมทิพยยอดวีระพงศ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
11. นักการภารโรงที่ไดรับการมอบหมาย กรรมการ
12. คณะกรรมการนักเรียนที่ไดรบั การมอบหมายกรรมการ
13. นายฐากูรธนานุศักดิ์
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
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มีหนาที่
1. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องแสง สี เสียง สถานที่และเวที ที่ใชในการแขงขัน
จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขงขัน และปายชี้บอกสถานที่ในการแขงขัน
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายบรรดาล วันมา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
นารีรัตนจงั หวัดแพร
2. นายพิชิต พงศพัฒนะนุกุล ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. นางวาสนา ทนันชัย
4. นางสาวมนัสยา โปงทราย
5. นางสาวสวิชญา กวาวตาง
6. นางสาวนิสากร คําวังจันทร
7. นายสุเมธ สินธุวงศ
8. นางสาวชลีพร ชวยชูใจ
9. นางสาวธนาวรรณ ทนันชัย
10. นายสุริยา ระยาแกว

เจาหนาที่โรงเรียนนารีรัตนจงั หวัดแพร
เจาหนาที่ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
เจาหนาที่ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
เจาหนาที่ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
เจาหนาที่ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
เจาหนาที่ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
เจาหนาที่ โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
๑. จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัวคณะกรรมการ และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัวพรอมตรวจสอบ
ความถูกตอง
2. สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการอํานวยการสนามแขงขัน
4. คณะกรรมการกลางการตัดสิน ประกอบดวย
4.1คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speechม. 1-ม. 3
1.นางณัฐจิตรา จันทรารมย
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
2.นางสาวสุพรรณิการ อนุวงศ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
4.2คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speechม. 4-ม.6
1.นายวิษณุรักษ ครองสุข
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
2.นางวิไลลักษณ วันลังกา
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4.3คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม. 1 - 3
1.นายสุธี ทองวัง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางสาวบานเย็น นันตะแขม
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
3.นางสาวดวงกมล ทิพยปญญา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4.4คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม. 4 –ม.6
1.นางสาวประไพศรี หานตระกูล ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางมณทิรา อารียกุล
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
3.นางสาวชุตินาฎ ชมศิลป
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
4.5 คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการประกวดเลานิทาน (Story Telling) ม. 1–ม. 3
1.นางปาริฉัตร ธรรมรัตน
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
2.นางสาวมณีนุช โปรงใส
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
3. นางภาวินีย ถือคํา
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
4.6 คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการประกวดเลานิทาน (Story Telling) ม. 4 –ม.6
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
1.นางอนงค ขีปนวัฒนา
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
2.นางสมคิด รมโพธิ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
3. นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
กรรมการ
4.7คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition ม. 1 –ม.3
1.นางคนึงนิจ อุตรพงศ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางชูขวัญ เครือวงศ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
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3. นางสาวนันทนีย นุราช
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
4.8คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition ม. 4 –ม.6
1.นางสายพิน รุงวัฒนะกิจ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางสาววรรณภา อินทรวิพันธ ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4.9คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันละครสั้น ภาษาอังกฤษ Skit. ม. 1 –ม.3
1. นางสาวดาวรรณ หมดมลทิน
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย สังขจันทรพร
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
4.10คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันละครสั้น ภาษาอังกฤษ Skit. ม. 4 –ม.6
1. นางอภิญญา สิงหอยู
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
2. นางวรรณวิภา สุวรรณโชติ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
3. นางสิรลิ ักษณ เกียรติสมบูรณ ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4.11คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาฝรั่งเศส ม. 4 –ม.6
1.นางณัฐกาญจน ศรีคํายอด
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นายศิวพันธ ตันประเสริฐ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4.12คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาจีนม. 1 –ม.3
1.นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางสาวธัญญวรัศม โปทา
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวนิสิตาแมตเมือง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4.13คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาจีนม. 4 – ม.6
1.นางสาวภัชฎาภรณ แซจัง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางสาวพรมราตรี ดีมาก
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
3. นางฉันทณียา ผัง
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4.14คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาญี่ปุน ม. 1 –ม. 3
1.นางสาวเมธีณี อุทัศน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นายจองพล ถุงเงิน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางสาวประภาพร โลตระกูล ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4.15คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาญี่ปุน ม. 4 –ม.6
1.นางรวีวรรณ บุญมา
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นางสาวสุธาสินี สุขวิเศษ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มวงคุม
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4.16คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZม. 1 –ม. 3

1.นางแสงทอง หนูแกว
2.นางพิกลุ อูปเงิน
3. นางสาวพรพนา พิทยากิต

ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ครูโรงเรียนลองวิทยา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
4.17คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZม. 4 –ม.6
1.นางจิรารัตน ขําคง
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
2. นางศิริพันธ แบงทิศ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
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5. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
5.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speechม. 1 –ม.3
1. นางสาวสุรางค อนปนส ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย สีวัน
ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
กรรมการ
3. Mr.Kavin Ratcliffe ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. Mr.Cody Jaffe
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
5. นายสถาพร พันธุประยูร ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
5.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speechม. 4 –ม.6
1.นางสาวนภา แกววรรณดี
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพรเทวี ไชยเนตร
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. Mr. Richard Siewert
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการ
4. Mr.Joel Lother
ครูโรงเรียนเมธังกราวาสฯ
กรรมการ
5. นางปยะฉัตร แบนนิสเตอร ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการและเลขานุการ
5.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม. 1 –ม.3
1.นางดวงแข ศักดิ์ศรีวิทยา
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
ประธานกรรมการ
2.นางจิรภา อินทรขาว
ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางวจีพร สุขสมบูรณ
ครูโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
กรรมการ
4. Mr.Ryan L Hicky
ครูโรงเรียนเมธังกราวาส
กรรมการ
5. นางสาวณิชารัศมิ์ ตุยดี
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.4คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม. 4 –ม. 6
1.นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครูโรงเรียนสามงามชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นางมยุรี ทาวศรีชัย
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
4. Mr. Edward Rico
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางสาวนงคราญ สินธุวงศ ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.5คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดเลานิทาน (Story Telling) ม. 1 –ม.3
1.นายจรัญ รัตนศิลา
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
ประธานกรรมการ
2.นางสาวจินตนา ชัยมี
ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม
กรรมการ
3. นางณัชชารีย เจริญฉัตรารมณ
ครูโรงเรียนนครสวรรค
กรรมการ
4. Mr.Thomas Lee Hofmeister
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายคลาย สีสัน
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.6คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดเลานิทาน (Story Telling) ม. 4 –ม.6
1.นางพรสวรรค บุญแถม
ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพิมปภา รัตนารมย
ครูโรงเรียนผดุงปญญา
กรรมการ
3. Mr.Micheal Sullivant
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการ
4. นางจันทรฉาย บุบผะศิริ
ครูโรงเรียนตากพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวิมลวรรณ ปงใจ
ครูโรงเรียนทาขามวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.7คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันMulti Skills Competition ม. 1 –ม.3
1.นางวารุณี วงษศิลป
ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
ประธานกรรมการ
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2.นางสาววนิดา ชิณะวงศ
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. MissEmily Weagraff
ครูโรงเรียนเมธังกราวาสฯ
กรรมการ
4. Miss Cayla Poborsky
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
5. Mr. Grant Richard
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
6.นางสาวภัสวริญชถ อภิวัรรชนกําจร ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.8คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition ม. 4 –ม.6
1.นางอรพรรณ พิมพมาศ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวปญชาน รินงาว
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. Mr. Kevin Joseph Burrow
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4. Mr. Matthew Spolar
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. Mr. Mark Bannet
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
6. Mr. Zae Robinson
ครูโรงเรียนลําปางกัลยานี
กรรมการ
7 นางกฤษณา ปทมนาวิน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.9คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันละครสั้น ภาษาอังกฤษ Skit. ม. 1 – ม.3
1.นางคนึงนิจ ศิรเิ ลิศ
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางเชิดศิริ ยาวิลาศ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
3. นางแสงเดือน ศิริสานต
ครูโรงเรียนสรรพวิทยา
กรรมการ
4. Mr.Gary Garth Garcia
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางนาริญกาญจน คันธะวิชัย
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
5.10คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันละครสั้น ภาษาอังกฤษ Skit. ม. 4 –ม. 6
1.นายคงเดช สีสด
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2.นางสาววราภรณ ทวีชัย
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. นางกนกพร เนตรอนงค
ครูโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
กรรมการ
4. Ms. Lauren Pierce
ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรรินทร
กรรมการ
5. นางสิริวรรณ พันธเครือ
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
6 นางนิตยา เขียวสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.11คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดภาษาฝรั่งเศส ม. 4 –ม.6
1.นางสาวกาญจนา ไชยประพันธ ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางรัตนา สุขาวห
ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมการ
3. M.Emmamuelle Rousseau
สมาคมฝรัง่ เศส
กรรมการ
สมาคมฝรัง่ เศส
4. M.Pierre Benoit
กรรมการ
5. นางศรีไพร ไชยวิริยะ
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาจีนม. 1 – ม. 3
1.นางณภาภัช สายสนองยศ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. Miss Zhang Jing
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
3. Miss Ma Tiantian
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
4. Miss Bai Rui
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
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5. นางสาวทัดดาว ศรชัย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
5.13 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาจีนม. 4 –ม. 6
1.นายภูสิต อัคคพาณิชยกุล
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. Miss Yang Yu
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
3. Miss Luo Yu
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
4. Miss Li Peng
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
5. นางสาวจิตตรัตน วีระชาติ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
5.14 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาญี่ปุน ม. 1 –ม.3
1.นายวชิรพงศ พูลเกษร
ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. MrTAKASHIMA YUKIHIRO ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. Miss.KITAMURA KANA
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร อูทอง
ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
5. นางพรลภัส อ่ําหงษ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการและเลขานุการ
5.15 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันพูด ภาษาญี่ปุน ม. 4 –ม.6
1. นางสาวนงคเยาว บุดดี
ดํารงราษฎรสงเคราะห
ประธานกรรมการ
2.Mr.OTANI TSUKASA
THE JAPANESE FOUNDDATION
กรรมการ
3. นายปานเสก สุทธปรีดา
ครูโรงเรียนนวมินทรฯเชียงใหม
กรรมการ
4. Miss.TOMOKA HINO
ครูโรงเรียนนารีรัตน(Partners)
กรรมการ
5. นายธีรัช
ลอมศรี
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการและเลขานุการ
5.16คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม. 1 –ม.3
1.นางอรวรรณ คํานวณ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2.นางทองสุก มีทอง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
3. นางวันทนีย สถาพรพิบูรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค
กรรมการ
4. Miss Caithy Lother
ครูโรงเรียนเมธังกราวาสฯ
กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.17คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม. 4 –ม.6
1.นางสาวอําไพวรรณ สวนแกว ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
ประธานกรรมการ
2.นางอมรรัตน ทิพานนท
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. นางกันยารัตน มาเกิด
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4. Mr. Ben
Harmelin
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางพิกุล
อุบลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. ตัดสินการแขงขัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมโปรงใส
2. สรุปผลการแขงขัน ณ จุดแขงขันในแต ละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
3. ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประกวดแขงขัน
ในกิจกรรมที่รบั ผิดชอบ(ทุกระดับ) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ รวมเปน
กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและมีจํานวนไมครบตามเกณฑ
การแขงขัน
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22.7คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายฐานวัฒน ธนาวรรัฐพงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดแพรกรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดแพรกรรมการ
4. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดแพรกรรมการ
5. นางสาวอัญชัน พันทวี รองผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ โปรงใจ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการจัดการประกวดทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายธวัชชัย ใจเย็น
รองผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เคามูล
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
รองประธานกรรมการ
3. นายสหชัย โตดิลกเวชช
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายสาธิต เพ็งพรพิพฒ
ั น
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นายทา จันทอง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
6. นายนิรันดร เด็ดขาด
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
7. นายมนัส กาวกาย
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
8. นายศรีนวล สังเวียนวงศ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
9. นายสมคิด มั่งคั่ง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
10. นายอนันต คณะนัย
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
11. นายอิสรภาพ มั่นเหมาะ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
12. นายทรงเดช ศิริวาท
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
13. นายองอาจ สันคม
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
14. นายชัยสิน โปรงใจ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
15. นายนันทวัฒน สุดแดน
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการกลางการตัดสิน ประกอบดวย
3.1คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแอโรบิก
1.นายเสถียร ศิริขวง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวจีระพรรณ คําวังจันทร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางนันทิพา อินทโสตถิ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายสนั่น ติ๊บสุยะ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางศุภางครัตน วงษสมบูรณ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกตอนตน
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1. นายทนงศักดิ์ อัฐวงค
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย ตรีเจริญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวจิราพันธ รุจิระพงค
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
4. นายเกรียงไกร คําเหลือง
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
5. นางสาวศรัณยภรฑ หงษใจสี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
6. นายจีรวุฒิ บุญสูง
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.3คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นายอนันตศักดิ์ ดาวแดน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นายวีรยุทธ ศุภวิทยโยธิน
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นางลําดวน สังขทอง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5. นายสุเทพ โปรงใจ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานเตรียมวัสดุอปุ กรณและอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประกวดแขงขันในกิจกรรมที่
รับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมเปนกรรมการตัดสินกรณีทกี่ รรมการตัดสินไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดและมีจํานวนไมครบเกณฑการแขงขน
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแอโรบิก
1.นายสมชาย มิ่งขวัญ
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
2.นางเกสรี บรรเลง
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
กรรมการ
3. นางอัญชนา วีรกุล
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางสาวอภิวัน โอนสูงเนิน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กรรมการ
5. นางพัชรี อัจฉริยตระกูล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกตอนตน
1. นายประจักษ วานเวียง
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2.นางประทุม กาญจนาภาคิน ครูโรงเรียนมวงไขพิทยา
กรรมการ
3. นางกาญจนา สุขสวัสดิ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
กรรมการ
4. นายฉัตรชัย มณีนาค
ครูโรงเรียนปากัง้ วิทยา
กรรมการ
5. นายประยงค สัพพเสรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
4.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายพิภพ จันทรคํา
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2.นางอาภรณพรรณ เขียวออน ครูโรงเรียนบานทาพล (ทาพลวิทยาคาร)
กรรมการ
3. นางสาวอรัญญา หมื่นโฮง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางสุนันทา คําสีสงั ข
ครูโรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
กรรมการ
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5. นายเอกรินทร ทรัพยอนันต
6. นายจรัญ สุขสวัสดิ์

ครูโรงเรียนหลมเกาพิทยาคม

ครูโรงเรียนตะพานหิน

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ดําเนินการจัดการแขงขัน และตัดสินกิจกรรมการประกวดแขงขันทุกกิจกรรม
22.8 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. วาที่รอยตรีวีรภัทร แกวทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดแพร
กรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดแพร
กรรมการ
4. หัวหนากลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกโรงเรียนในจังหวัดแพรกรรมการ
5. นางสาวจิตตะกานตเทพศิริพันธ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗
กรรมการ
6. นายอํานาจแกวแดง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
7. นายกิตติพัทธ สันปาแกว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
8. นางสาววณิชา แมนยํา
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
9. วาที่รอยรอยตรีสุวิทย หงสสามสิบเจ็ด ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
10. นายไพฑูลยแสนเสนา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
11. นางวัชรียเหมืองจา
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
12. นางแอนนา สมวงศ
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการแลผูชวยเลขานุการ
13. นายเกรียงศักดิ์วองเลศสกุล
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่อํานวยความสะดวกตางๆในการดําเนินการจัดการแขงขัน และแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
2. คณะกรรมการฝายสถานที่กิจกรรมการงานอาชีพและคอมพิวเตอร ประกอบดวย
1. นายสวัสดิ์ รัตนศรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางปานเนตร วงศฟู
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
พิริยาลัยจังหวัดแพร
3. นายธวัชชัย ใจเย็น
รองผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นายเสรี สุขสําราญ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายอุดม จันทรทิพย
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
6. นายสุรชาติจิตแจง
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์วองเลศสกุล
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
8. นายเตียรเหมืองหมอ
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
9. นายสงครามถิ่นทิพย
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
10. นายพิพัฒนถิ่นจันทร
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
11. นางแอนนาสมวงศ
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
12. นายจําลองเสียงเพลิน
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการงานอาชีพ ประกอบดวย
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3.1คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางอรวรรณ หอมขจร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
3.2คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายยุทธนา สุทธิปญโญ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
3.3คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสุรางคถิ่นสุข
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
3.4คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสุรางค ถิ่นสุข
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
3.5คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกระทงดอกไมธูปเทียนแพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางภรภัทร เทพจันทร
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
3.6คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันบายศรีสูขวัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวรัตนา แสงสรอย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
3.7คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางสาวจงพิศ กาศสกุล
ครูโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
กรรมการ
3.8คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายยงยุทธ ทาชาง
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมถ
กรรมการ
3.9คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายสายัณห เปยมงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3.10คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการจัดสวนแกว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายสายัณห เปยมงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3.11คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายประสิทธิ์ เลาหลา
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
3.12คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายประสิทธิ์ เลาหลา
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
3.13คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายสุกิจ ไชยนวรัตน
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
3.14คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายกริต แสงสรอย
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
3.15คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว
และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางนงเยาว จัตสาร
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
3.16คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทขาว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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1. นางสาวสมิตา ใจอาย
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
3.17คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการแกะสลักผักผลไม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นางทวีวรรณ คําสุข
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
3.18คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการแกะสลักผักผลไม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางทวีวรรณ คําสุข
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ประสานงาน จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณและอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประกวดแขงขันใน
กิจกรรมที่รบั ผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมเปนกรรมการตัดสินในกรณีที่
กรรมการตัดสินไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีจํานวนไมครบตามเกณฑการแขงขัน
4. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการงานอาชีพ ประกอบดวย
4.1คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางวิไลลักษณ คําทา
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(พิษณุโลก)
ประธานกรรมการ
2.นายสมบัติ คณะเนตร
ครูโรงเรียนนานนคร
กรรมการ
3. นายสรศักดิ์ เสมอใจ
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
4. นางพรพิมล บุญโคตร
ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
กรรมการ
5. นางทิพวัลยสิงหกุล
ครูโรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห
กรรมการและเลขานุการ
4.2คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายกสานติ์ วรรณภพ
ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยคม
ประธานกรรมการ
2.นายสรศักดิ์ เสมอใจ
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เบี้ยปลูก
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
กรรมการ
4. นายณัฐวุฒ ชัยนอก
ครูโรงเรียนวังโปงพิทยาคม
กรรมการ
5. นายปยพงศ บุญศรี
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.3คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางสาวปานทิพยกองกันภัย
ครูโรงเรียนสากเหล็ก
ประธานกรรมการ
2.นางสกาวเดือน นาคศรี
ครูโรงเรียนนานประชาอุทิศ
กรรมการ
3. นางนพรัตน สําลี
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
4. นายวิเชียสัมฤทธิ์ตานนท
ครูโรงเรียนหวยสักวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวรัตนา แสงสรอย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.4คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายบัญชา ตาดี
ครูโรงเรียนนานอย
ประธานกรรมการ
2.นายมนูญ มโนรส
ครูโรงเรียนทาขามวิทยา
กรรมการ
3. นายทรัพยสิทธิ สรรพโชคอนันต ครูโรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ
กรรมการ
4. นางชลดา สมัครเกษตรการ
ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
กรรมการ
5. นางจิรประภา ไตรกิตติคุณ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.5คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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1.นางสุธารักษ จั่นศรี
ครูโรงเรียนลานสักวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพัชรี ปามะ
ครูโรงเรียนนานอย
กรรมการ
3. นางอารีรัชช ไชยชอฟา
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นางณัฏฐชนินท วิชาเจริญ
ครูโรงเรียนอุโมงควิทยาคม
กรรมการ
5. นางพร เสารแกว
ครูโรงเรียนทาขามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.6คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันบายศรีสูขวัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายชูชาติ ยืนยาว
ครูโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพรทิพย ณ นาน
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
3. นางอารีรัชช ไชยชอฟา
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางนวพร ผุสดี
ครูโรงเรียนจักรคําคุณากร
กรรมการ
5. นางณภัคสุรางค พัชรจารุพบชัย ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.7คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายชัยวัฒน ญาณสวาง
ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางไพบูลย รวมทรัพย
ครูโรงเรียนบอสวกวิทยาคาร
กรรมการ
3. นายชวน ถาวงค
ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายสุรชัย วตะผาบ
ครูโรงเรียนแมจันวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวองุน แซเฮง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6. นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ครูโรงเรียนวัดลําประดา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.8คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายสามารถ สิทธิวงศ
ครูโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2.นางถิรนันท โดยดี
ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
กรรมการ
3. นายชวน ถาวงค
ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
4. นางสาวสมพร ฉันทโชติ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(พล.)
กรรมการ
5. นางนารี สุขมี
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมถ
กรรมการและเลขานุการ
4.9คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายสมศักดิ์ ตนใส
ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสมศรี สิรเิ จริญกุล
ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุพล เต็งวีระกุล
ครูโรงเรียนทาขามวิทยา
กรรมการ
4. นายทศปธน พุทธิมา
ครูโรงเรียนอุโมงควิทยาคม
กรรมการ
5. นายสนอง ธนะภาษี
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมถ
กรรมการและเลขานุการ
4.10คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการจัดสวนแกว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายหัตถชัย มาบุญธรรม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นายประยงค คํากอน
ครูโรงเรียนบอสวกวิทยาคาร
กรรมการ
3. นายดรุณ เพ็ชรโต
ครูโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
4. นายวินัย ณะพรหม
ครูโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ
กรรมการ
5. นายณัฐกิตต ใจปอ
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.11คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางขวัญฤดี กันทเสน
ครูโรงเรียนมัธยมปากลาง
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพวงทอง สุทธิสนิทพันธ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(พล.)
กรรมการ
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3. นางภรณีแหงพิษ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4. นางเรณู กันทา
ครูโรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางปภาวี บัณฑิต
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.12คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางขวัญฤดี กันทเสน
ครูโรงเรียนมัธยมปากลาง
ประธานกรรมการ
2.นางสาวมยุรี กุดเมือง
ครูโรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางไพรงาม แสงทอง
ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
กรรมการ
4. นางรําไพ จอมพรวญ
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
5. นางปภาวี บัณฑิต
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.13คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางสุชยาเจตะภัย
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางสมเพชร สิทธินอย
ครูโรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ
กรรมการ
3. นางสาวประวิชญา จําลองกาศ ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นายสุนทร บุญมี
ครูโรงเรียนธีรกานทบานโฮง
กรรมการ
5. นางจันทรสรุ ี สุรินทร
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.14คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางศิริพร หิรัญสูตร
ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2.นางสําราญ กงวัตร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการ
3. นางชุตินันท สิงหศักดิ์
ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
กรรมการ
4. นางจันทรสรุ ี สุรินทร
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
5. นางเรณู มากมาย
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.15 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว)และ
อาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นางมัลตนา พัทธวณิช
ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี วุฒิตา
ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
กรรมการ
3. นางจําป พุฒกลาง
ครูโรงเรียนทุงชาง
กรรมการ
4. นางสุดา ชนะกุล
ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสําราญ กงวัตร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.16 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขาว)
และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางจําป พุฒกลาง
ครูโรงเรียนทุงชาง
ประธานกรรมการ
2.นางสาวศิริพร สนองบุญ
ครูโรงเรียนบานใหมเจริญผลวิทยาคม
กรรมการ
3. นางปฤษนา สงนุย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห57
กรรมการ
4. นางภรณี แหงพิษ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นางเบญจพร จะเฮิง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.17 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการแกะสลักผักผลไม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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1.นางฤดี ปรังฤทธิ์
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
ประธานกรรมการ
2.นางอรนิภา สุใจคํา
ครูโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
กรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(พล.)
กรรมการ
4. นางทวีวรรณ คําสุข
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
5. นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางบุญรวม ผลประเสริฐศรี ครูโรงเรียนวัดปาเรไร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.18 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการแกะสลักผักผลไม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางฤดี ปรังฤทธิ์
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
ประธานกรรมการ
2.นางปรารถนา อุตมอาง
ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
กรรมการ
3. นางอําไพหิรโิ อ
ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
กรรมการ
4. นางนลินรัตน พริบไหว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
5. คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย
5.1คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-ม.3
1.นางสาวอัษฎาพร ธีรกุล
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
2.นางสุทิน
ยศยาวิไล
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.2คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3
1.นางสาววนิดา มาปง
ครูโรงเรียนทาขามวิทยา
กรรมการ
2.นายกิตติพัทธ สันปาแกว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.3คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
1.นางปราณี บุญเทพ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
2.นายกิตติพัทธ สันปาแกว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.4คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ม.1-ม.3
1.นายจาตุรงค ขามหก
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
2.นางอภิรมย กึกกอง
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.5คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ม.4-ม.6
1.นางสาวกชธรเหมืองหมอ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
2.นางอภิรมย กึกกอง
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.6คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรยา พวงขจร
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
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2.นายเลอพงษ พานพบ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5.7คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS
ม.1-ม.3
1. นายวัชรกร ชัยลอม
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
2.นายฉัตรชัย บุญทา
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5.8คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web
Editorม.1-ม.3
1. นางประกายแกว เสียงหวาน ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
2.นายศศกร เฟองนิคม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.9คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท
Web Editor ม.4-ม.6
1. นางณัฐธิดา จองนันตา
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
2.นายศศกร เฟองนิคม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.10คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท
Text Editor ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร สายวงค
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
2.นายเลอพงษ พานพบ
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
5.11คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
1. นายพรหมเรศ อินตะวัง
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
2.นางสุทิน
ยศยาวิไล
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5.12คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ ตนาวรรณ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
5.13คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวรม.4-ม.6
1. นางภัคมาลย ลัมพะบุตร
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
5.14คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6
1. นางสาวยุภาภรณ ธนานุศักดิ์ ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการ
มีหนาที่ ประสานงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประกวดแขงขันใน
กิจกรรมที่รบั ผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมเปนกรรมการตัดสินในกรณีที่
กรรมการตัดสินไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีจํานวนไมครบตามเกณฑการแขงขัน
6. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย
6.1คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1.นางสาวน้ําเพชร สิงหราไชย ครูโรงเรียนนานอย
ประธานกรรมการ
2.นางอุตสาห โนราช
ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กรรมการ
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3. นางมนัสชนก ตามวงศ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ชร)
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค
ครูโรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
6.2คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3
1.นางสุมิตร ประชัน
ครูโรงเรียนบานแกงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ใจซื่อ
ครูโรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นางบุญยดา สุยะหมุด
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน เกษการณ
ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา
กรรมการ
5. นายชัยวัฒน เสนาปา
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการและเลขานุการ
6.3คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
1.นายบุญมี
มุคสิงห
ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นายอภิราม งามชูกิจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ ปตุรัตน
ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กรรมการ
4. นางสาวศิริกานต คฤหานนท ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวปวีณา แนววงศ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6.4คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3
1.นายอรรณพ ใหมเทวินทร
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2.นายธราภพ ยานการ
ครูโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
กรรมการ
3. นายสุริยา ยศธิวงศ
ครูโรงเรียนเถินวิทยา
กรรมการ
4. นายพิจารณ อุตสาหกจิ
ครูโรงเรียนปางมะคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางนิภาพร สายวงค
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
6.5คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
1.นายอนิรุทธ พูนวิวัฒน
ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายณัฐศิษย สารเถื่อนแกว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56
กรรมการ
3. นายปราการ ชัยชมพู
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
กรรมการ
4. นางหรรษา สิทธิพงษ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
5. นายจตรนต สายอุต
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6.6คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3
1.นายไพรวรรณพุม พวง
ครูโรงเรียนอุดมดรุณี
ประธานกรรมการ
2.นางสาวศิริกลุ อินทสิทธิ์
ครูโรงเรียนนานอย
กรรมการ
3. นางสาวปริศนา หงสทอง
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายภานุพงศเจริญชัย
ครูโรงเรียนจานกรอง
กรรมการ
5. นางนภัสสร จิตรประเสริฐ ครูโรงเรียนลองวิทยาวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6.7คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1.นายดํารงค คันธะเรศย
ครูโรงเรียนปว
ประธานกรรมการ
2.นางสาวเบญจพร ธนะมิตร
ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์โพธินาม
ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม
กรรมการ
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4. นายไพบูลย นพกาศ
ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา
กรรมการ
5. นายภาณุพันธุภาคาผล
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6.8คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
ม.1-ม.3
1.นายสุพจน สุทธิแสน
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
ประธานกรรมการ
2.นางสาวศิรลิ ักษณอิทธิประเวศน
ครูโรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค
กรรมการ
3. นางดารินทร วงครินทร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26
กรรมการ
4. นางนิรันตรี อาจเอือ้
ครูโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
กรรมการ
5. นายกนิกนันต ดอกบัว
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6.9คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
ม.4-ม.6
1.นางลัดดาวรรณศรีฉิม
ครูโรงเรียนนครไทย
ประธานกรรมการ
2.นางภิรญา สอนศิริ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56
กรรมการ
3. นายชวลิต ธิจันตา
ครูโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ชร)
กรรมการ
4. นางสุภาพร จิตตรง
ครูโรงเรียนพระธาตุพทิ ยาคม
กรรมการ
5. นายกันยา อติถะ
ครูโรงเรียนลองวิทยาวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6.10คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor
ม.4-ม.6
1.นางประเสริฐอนบางเขน
ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสาวทิพากรแกวอินทร
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
กรรมการ
3. นายศราวุธ ธรรมวงศ
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายณัฐกานต เพชรนิล
ครูโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ
กรรมการ
5. นางสาวประกายเพชร เอยวัน ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6.11คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
ม.4-ม.6
1.นายจักรวาล ภูอ่ํา
ครูโรงเรียนจานกรอง
ประธานกรรมการ
2.นายยุทธนา กันทะสอน
ครูโรงเรียนนานนคร
กรรมการ
3. นายสุทธิพร ตันเถา
ครูโรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม
กรรมการ
4. นายอภิชัย แสนใหญ
ครูโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี
กรรมการ
5. นายอิทธิกร อินโองการ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
6.12คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรม.1-ม.3
1.นางกัลยา พรมสาสน
ครูโรงเรียนมัธยมปากลาง
ประธานกรรมการ
2.นางสาววิไลวรรณเนตรวีระ
ครูโรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงค
ครูโรงเรียนปาซาง
กรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหลมเกพิทยาคม
กรรมการ
5. นางรัตนา ทิพยวังเมฆ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
6.13คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรม.4-ม.6
1.นางสาวนัยรัตนชัยสุข
ครูโรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ
2.นางอรุณี
ชัยพิชิต
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
กรรมการ
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3. นางสาววิลาวัลยขันทะ
ครูโรงเรียนปลองวิทยาคม
กรรมการ
4. นางชลธิชา มังคละ
ครูโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายยุทธยา ขัดสม
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.14คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6
1.นางสาววิริยาภรณพิชัยโชค
ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายนิรันดร แทนทอง
ครูโรงเรียนแมจริม
กรรมการ
3. นายพิศิษฐ อุดอาย
ครูโรงเรียนบอเกลือ
กรรมการ
4. นายชณุพงศ โคตะมี
ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวนิจวรรณ งามเขียว ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
7. คณะกรรมการฝายสถานที่กิจกรรมหุนยนต ประกอบดวย
1. นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. วาที่รอยตรีศุภชัย ทานะขันธ ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหาร
รองประธานกรรมการ
สวนจังหวัดแพร
3. นายธวัชชัย วังคะออม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมยางรอง
รองประธานกรรมการ
4. นายมนตรี สบายสุข
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายจิรพัฒน อิ่นแกว
ครูโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ
กรรมการ
6. นายพทธิพงษ อินมีประเสริฐ ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
7. นายธาคิน วงคแพทย
ครูโรงเรียนแมคํามีรัตนะ
กรรมการ
8. นายวรกาญ ถาแกว
ครูโรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายไพทูลย แสนเสนา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
10. นายวิษณุรักษ ครองสุข
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
11. นายทรงยุทธ เสาเพ็ง
ครูโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑) จัดเตรียมสือ่ วัสดุอุปกรณ เครื่องเสียง สถานที่และสนามที่ใชในการแขงขัน
๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่การแขงขันและปายบอกชื่อสถานที่การแขงขัน
๓) ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆตามตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
8. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวกิจกรรมหุนยนต ประกอบดวย
1. นางวิไลลักษณ แสนเสนา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
2. นางสาวนัทศิญา พุมวัชระ
ครูโรงเรียนบานหวยฮอม
3. นางนวลพรรณ คมขํา
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
4. นางสาวนันทนีย นุราช
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
5. นางสาวทิพยวรรณ ตะนะวิไชย ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
6. นางจรัสศรี เวียงทอง
ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม
7. นางสาวสินีนาฎ แสนใจมูล
นักศึกษาฝกประสบการณอาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาวเพ็ญผกา ขวัญใจ

นักศึกษาฝกประสบการณอาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิดถ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
ครูโรงเรียนบานทุง แคว

กรรมการ

9. นางสาวมัณฑนา วังกระแส
กรรมการ
10. นางศิริพรรณ แบงทิศ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวเขมิกา วังคะออม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1) จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวตรวจสอบความถูกตองของผูเ ขารวมการแขงขันและจัดเก็บเอกสารรับ
รายงานตัวและรายงานผลการแขงขันแตละสนาม
2) สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการอํานวยการสนามแขงขัน
9. คณะกรรมการกลางการตัดสินกิจกรรมหุนยนต ประกอบดวย
1.นายดนัย
สังขเกิดสุข
รองผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๗
2.นายธวัชชัย วังคะออม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมยางรอง
รองประธานกรรมการ
3. นายพรอมพงค แปงเครือ
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวบุษมาศ แบงทิศ
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต๑
5. นายไพทูลย แสนเสนา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางแคทลียา สีลาแกว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑) ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและอํานวยความสะดวกเพื่อใหการประกวดแขงขัน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพรวมทัง้ เปนกรรมการตัดสินในกรณีกรรมการตัดสินไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
10. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุนยนต ประกอบดวย
10.1 กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา /ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผศ.ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประธานกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
2. นายพรอมพงค แปงเครือ ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. นายพีระชัย อากาศวิภาค ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
กรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพ
ครูโรงเรียนอุดตรดิตถดรุณี
กรรมการ
5. นายมานะ ประจงจิตร
ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กรรมการ
6. นายพิษณุ อนบางเขน
ครูโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม
กรรมการ
7. นางกมลทิน พมประไพ
ครูโรงเรียนอุดตรดิตถดรุณี
กรรมการ
8. นางวิมล ประจงจิตร
ครูโรงเรียนเมืองพญาแล
กรรมการ
9. นายลิขิตดง นันตา
ครูโรงเรียนหลมเกาพิทยาคม
กรรมการ
10. นายคําพัด สาพันธ
ครูโรงเรียนบานสันติสุข
กรรมการ
11. นายพนธวิศิษฐ กลางนภา ครูโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
กรรมการ
12. นายสุนิพร ลาบุตรดี
ครูโรงเรียนบานสันติสุข
กรรมการ
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13. นายภคพล วัฒนะ
14. นายจิตรกร ปนทราช
15. นายวิเชียร มหาพรม
16. นางสาวสมใจ สีดาจันทร
17. นายวีระ มาผิว
18. นายวรณัฐ หมีทอง

ครูโรงเรียนปว
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครูโรงเรียนยุพราช
ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ครูโรงเรียนหนองบัววิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
22.9 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
1. นายเลิศชาย รัตนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
2.นายวีระชาติ สายใจ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
3. นายดิเรก คุมเนตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
4. นางนภชา ศิริวัฒน
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
5. นางสุจินดา รัตนโสภา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
6. นายศรัณย ตรีเจริญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
7. นางสาวนงลักษณ พงษหนาด ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
8. นางสาวแพร ยะปะนันท
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
9. นายปฐวีมณีวงศ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
10. นางศิริพร มีเจริญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
11. นายพนมอาจคงหาญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
12. นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคํา ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
13. นางกมลวัลยจันตา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
2. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ประกอบดวย
2.1 คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่สาระทัศนศิลป
1. นางภาวินีย เวียงอินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
เทศบาลบานเชตวัน
2. นายวัฒนา ศิลปสนยานนท โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
3. นายวัชรินทร มารตอม
4. คณะครู บุคลากรและลูกจางประจํา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
5. นางสาวนงลักษณ พงษหนาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
6. นายปฐวีมณีวงศ
2.2 คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่สาระดนตรีไทย
1. นายนิพันธ เมืองพระ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
2. นายวัฒนสัณห วังสาร
วิทยาลัยการอาชีพสอง
3. นายอัศวิน ขมอาวุธ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
4. นายสุริยะ ปฏิแพทย
วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5. นายสมพงษ บุญตุย
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
6. นางพรรณี เปยมญาติ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
7. นายวุฒิชัย คํามีสวาง
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
8. นายกฤตพล สุดบอนิจ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ รองพืช
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
10. นางสาววิไลภรณ สกุลออด
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
11. นายนพคุณเครือไทย
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
12. นายดนัยศักดิ์ ภูริปญญาวรกุล วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
13. นายศรัญู วันละ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
14. นายชะลอ มะโนเมือง
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
15. นายพรพัฒนแขงขัน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
16. นายรัชประเสริญ เปลงแสง
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
17. นายปรเมศร บุญเสริฐ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการ
18. นางสุจินดา รัตนโสภา
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการและเลขานุการ
19. นายพนม อาจคงหาญ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่สาระนาฏศิลป
1. นายดิเรก คุมเนตร
โรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ใจแกว
โรงเรียนสองพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาแสงสรอย
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวปรารถนา พรินทรากุล โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ศรีอินทยุทธ
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
6. นายธวัชชัย พิมสาร
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวนิตยา วงศใน
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2.4 คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่สาระนาฏศิลป(ระดับขยายโอกาส)
1. นายธีระวิทย ภิญโญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
อนุบาลเทพสุนทรินทร
2. นายนิคม จุมปาแฝด
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
รองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ สติมั่น
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการ
4. นายปริญญา ยศบุญมี
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการ
5. นายอุรพิน คลองนอย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการ
6. คณะครู บุคลากรและลูกจางประจําโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการ
7. นายดิเรก คุมเนตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคํา โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1. จัดเตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องแสง สี เสียง สถานที่และเวที ที่ใชในการแขงขัน
จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขงขัน ไวนิล และปายชี้บอกสถานที่ในการแขงขัน
2. จัดตกแตงบริเวณโรงเรียนใหเหมาะสม สะอาด เรียบรอย สวยงาม จัดบริการดานหองน้ํา หองสวม
จัดบริการเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย จัดตัง้ ระบบไฟฟาอยางเพียงพอ อํานวยความสะดวกและดูแลความ
เรียบรอยทั่วไป
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3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวประกอบดวย
3.1 คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวสาระทัศนศิลป
1. นางสาวนงลักษณ พงษหนาด
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
2. นายประเสริฐ สมวงศ
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
3. นายกิตติพงษ กงจีน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
4. นางสุธนี ธรรมศิริ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
5. นายพรพงษ อุนคํามี
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
6. นายสุเมธ แกวแยม
ครูโรงเรียนเมืองแพร
7. นายธนู แสนเพ็ชร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
8. นางสาวเบญจมาภรณ ผดุงโภชน ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
9. นางอัจฉรา ฐานเจริญพร
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
10. นางสาวณัฏฐกานต ขันทอง
ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
11. นางสาวจีระกมล รัตนะศรี ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
12. นางสาวจุฬาลักษณ คํารัตน
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมป
13. นางสาวปรานี วันมูล
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
14. นางสาววาสนา แกลวกลา
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
15. นายดุสิต กันยะมี
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
16. นายสุรีชัย ศาสตรนอก
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
17. นางสาวสุนิษา เชียงหลวย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
18. นางสาวมนัสพร ปวนเอย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
19. นายมิตรชัย ดวงคํา
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
20. นายปฐวี มณีวงศ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
3.2 คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวสาระดนตรีสากล
1. นายวีระชาติ สายใจ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
2. นายประสาทพร เสนาสุทธิพร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
3. นางสาวจุฬาลักษณ กอนแกว
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
4. นางสาวเจนจิรา เกษสังข
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
5. นางสาวสุชัญญา เต็มเขียว
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
6. นางสาวกมลชนก จิตพยัค
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
7. นางสาวนิดาพร ประชุมชัย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
8. นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
9. นายณัฐพงษ งาวแหลม
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
10. นางสาวสุรีรัตน เหมือนพลอย ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
11. นางสาววิรดี ชมเชย
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
12. นายสุทธาอิน ทนานนท
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
13. นายธันวา มวงเลี้ยง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
14. นายไพฑูรย ดวงจันทร
ครูวิไลเกียรติอุปถัมภ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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15. นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
16. นายบุญยงค สังขวรกุล
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
17. นายอุทัย ศักดิ์ทอง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
18. นายมนตรี ติวงศ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
19. นางศรัญรัตน พงษพานิชยกุล ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
20. นายสิทธิชัย ศศิทัศน
ครูโรงเรียนนานอย
กรรมการ
21. วาที่ รต.ปฏิภาณ อินทเนตร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
22. นายเอกชัย ถุงทรัพย
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
23. นายวิโรจน ขัติยะวุฒิ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
24. นายชวลิต เบ็ญจสุวรรณ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
25. นายพูลเทพ ใบกันทา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
26. นายพิสุทธิสรร แสนยะ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
27. นางสุรสวดี มีศรี
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวสาระดนตรีไทย
1. นางสุจินดา รัตนโสภา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา มาบุญธรรม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
รองประธานกรรมการ
3. นางเมทินี จําปาแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ คํานอย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นายคฑาวุธ กัญญะมี
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
6. นายมงคล ลัดดา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวศิริพร พลอยเหลือง
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
8. นายดนัยใจเย็น
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน ชาญพฤติ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
10. นางสาวสุทธิพร สะอิ้งแกว
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
11. นายพุทธิพงษ อินมีประเสริฐ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
12. นายพนมอาจคงหาญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.4 คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวสาระนาฏศิลป
1. นายดิเรก คุมเนตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรมราตรี ดีมาก
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สุนนนาม
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคํา
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวพิชามญชุ อุตมะ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวแพร ยะปะนันท
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
7. นายพิทักษ วงษรีย
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวไอลดา นาเหมือง
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
9. นายชิษณุ สมบูรณ
ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
10. นางสาวนภัชชา บอคํา
ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
11. นางสาวทิพยสุดา อานคํา
ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
12. นางสาวสายฝน เสารแดน
ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
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13. นางนิติพันธ เพชรหาญ
ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
14. นางสาวกรรณิการ แสงอนันตการ ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
15. นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
16. นางสาวศศิลดา มูลเมือง
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
17. นายพิชญะ เสนาธรรม
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
18. นางพึงฤทัย กาศทิพย
ครูโรงเรียนเดนไชยวิทยา
กรรมการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแผนขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอแตงตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวของ ประสานกับ
หนวยงาน ประสานการจัดทําแผนขอรับจัดสรรงบประมาณ จัดทําสูจิบัตรการแขงขัน ดําเนินงานธุรการทั่วไป และ
ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒. จัดเก็บขอมูลผูเ ขาแขงขัน รวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ขอมูลกรรมการตัดสิน ผลการแขงขัน
คะแนนการแขงขัน รายงานผลการแขงขัน และจัดทําเกียรติบัตร ใหแกผูเขารวมการแขงขันและเขารวมกิจกรรม
ทางระบบ Internet
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
4. คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินสาระทัศนศิลป
4.1.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันรวมศิลปสรางสรรค ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายสมคิด วัฒนศิลป
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นายประเสริฐ สมวงศ
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
3. นายจรัล อุดอาย
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน
กรรมการ
4. นายอุดม สีตลานุชิต
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
5. นายสมบูรณ แกวรวมวงศ
ครูโรงเรียนแมใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.1.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายวรเวทย พรมมาลา
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นายพรพงษ อุนคํามี
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
3. นายภักดี สิทธิชัย
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
4. นายธานินทร จันทสิงห
ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
กรรมการ
5. นางกัลยา อินทเคหะ
ครูโรงเรียนพราววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.1.3 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.41.นายสุรศักดิ์ วิชัยทา
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นายธนู แสนเพ็ชร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ สิงหนอย
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4. นายสุรชาติ ทองสุก
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
5. นางวลัยรัตน สุนทรพิพฒ
ั นกลุ ครูโรงเรียนชุมชนบานโภชน
กรรมการและเลขานุการ
4.1.4 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายวิทยา สุริยะ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นายเพียร ทองหมื่น
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกานต ขันทอง ครูโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
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4. นางสาวนพวรรณ คันธวัน
ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
5. นายนพดล เตปนสาย
ครูโรงเรียนนเสด็จวนชยางคกูล
กรรมการและเลขานุการ
4.1.5 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับ ม.1-3
1.นายประยุทธ มีทรัพย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวปรานี วันมูล
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการ
3. นายจิรายุส สายตรง
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4.นางสาวสิริญา ศรีชัย
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
5. นายวีระพล อินทเคหะ
ครูโรงเรียนพราววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.1.6 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวาดภาพลายเสน ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายสุภร พรินทรากุล
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นายสุรีชัย ศาสตรนอก
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางภัสราภรณ อนุรักษ
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการ
4. นายศิวัช จารุวสุพันธุ
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
5. นางจันทรแดง สุขศิริ
ครูโรงเรียนบานสระประดู
กรรมการและเลขานุการ
4.1.7 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันประติมากรรม ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายอิทธิพล ปญญาแฝง
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นายสมพงษ เรียนไธสงค
ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
3. นางมาลี ไชยยศ
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
4. นายศุภกานต ตุนนิ่ว
ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
5. นางจันทรเพ็ญ อารยะวิจิตร
ครูโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.1.8 คณะกรรมการตัดสิน(สํารอง)
1. นายมิตรชัย ดวงคํา
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
2. นายสุเมธ แกวแยม
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
3. นายปฐวี มณีวงศ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
4. นายดุสิต กันยะมี
ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววาสนา แกลวกลา
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
6. นายกิตติพงษ กงจีน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
7. นางสาวมนัสพร ปวนเอย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ คํารัตน
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมป
กรรมการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรีสากลประกอบดวย
4.2.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงดนตรีลูกทุงประเภท ก
1.นายสายชล ปนทอง
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
2.นายธีรพันธ ปงแกว
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
3. นายไพฑูรย ดวงจันทร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
4. นายพิสุทธิสรร แสนยะ
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
5. นายชวน ตันแกว
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ
4.2.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงดนตรีลูกทุงประเภท ข
1.นายนิรุตร แกวหลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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2.นายปยะ คณะธรรม
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
3. นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นายบุญยงค สังขวรกุล
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.2.3 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันรองประสานเสียง
1.นายชเนรินทรจิตอารีย
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
ประธานกรรมการ
2.นายศักดิ์ดา แกวบุญเรือง
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มะโน
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายประสาทพร เสนาสุทธิพร ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4.2.4 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงชาย/หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายทวี ครองสุข
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นางพิมพฉวี ปงแกว
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี
กรรมการ
3. นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
4. นายทรงศิลป มะโน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายนิรันดร เลิศนิรันดรสกุล ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวิตรี วงศวาร
ครูโรงเรียนวัดเมธังการาวาส
กรรมการและเลขานุการ
4.2.5 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงชาย/หญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายทวี ครองสุข
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นางพิมพฉวี ปงแกว
ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี
กรรมการ
3. นางสาวิตรี วงศวาร
ครูโรงเรียนวัดเมธังการาวาส
กรรมการ
4. นายทรงศิลป มะโน
ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายบุรินทร ชมศักดิ์
ครูโรงเรียนบานวังกวาง
กรรมการ
6. นายไพฑูรย ดวงจันทร
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.2.6 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงชาย/หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. นายสุรเดช ตื้อยศ
ครูโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร หงษทอง
ครูโรงเรียนแมใจวิทยาคมอารี
กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทอง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพิธี ทองแดง
ครูโรงเรียนทุงอุดมวิทยา
กรรมการ
5. นายรัชณพงษ อุฬารโชค
ครูโรงเรียนบานเสด็จวนชยางกูลวิทยา
กรรมการ
6. นายมนตรี ติวงศ
ครูโรงเรียนบานเสด็จวนชยางกูลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.2.7 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงชาย/หญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายสุรเดช ตื้อยศ
ครูโรงเรียนทุงกวาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร หงสทอง
ครูโรงเรียนแมใจวิทยาคมอารี
กรรมการ
3. นายอุทัย ศักดิ์ทอง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพิธี ทองแดง
ครูโรงเรียนทุงอุดมวิทยา
กรรมการ
5. นายรัชณพงษอุฬารโชค
ครูโรงเรียนบานเสด็จวนชยางกูลวิทยา
กรรมการ
6. นายมนตรี ติวงศ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
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4.2.8 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงสากลชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.นายเผชิญ กันธิยะ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประธานกรรมการ
เขลางคนคร
2.นายไกรทอง ณ ลําปาง
ครูโรงเรียนหางฉัตรวิทยา
กรรมการ
3. นางศรัญรัตน พงษพานิชยกุล ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธา
ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
กรรมการ
5. นายบุญยงค สังขวรกุล
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.2.9 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงสากลชาย/หญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ผศ.ธนพชร นุตสาระ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
ประธานกรรมการ
2.นายไกรทอง ณ ลําปาง
ครูโรงเรียนหางฉัตรวิทยา
กรรมการ
3. นางศรัญรัตน พงษพานิชยกุล ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธา
ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
กรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ สารพันธ
ครูโรงเรียนบานเหมืองหมอ(เหมืองหมอสามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
4.2.10 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย/หญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. นายชยากร สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศศิทัศน
ครูโรงเรียนนานอย
กรรมการ
3. นายฉลองรัตน ทิพยสุวรรณ ครูโรงเรียนสาธิตบานเชตวันเทศบาล
กรรมการ
4. นายอาทิตย ทิพยเนตร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายปยะ คณะธรรม
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ สารพันธ
ครูโรงเรียนบานเหมืองหมอ(เหมืองหมอสามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
4.2.11 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธชาย/หญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายชยากร สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ศศิทัศน
ครูโรงเรียนนานอย
กรรมการ
3. นายฉลองรัตน ทิพยสุวรรณ ครูโรงเรียนสาธิตบานเชตะวันเทศบาล
กรรมการ
4. นายสายชล ปนทอง
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
กรรมการ
5. นายธีรพันธ ปงแกว
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
6. นายอนุชา ทาปลุก
ครูโรงเรียนสบปราบ
กรรมการและเลขานุการ
4.2.12 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงสตริง ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1.นายรวมพล บุญตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
ประธานกรรมการ
2.นายพิริยพงษ ธัมมาพิชยา
ครูโรงเรียนสบจางวิทยา
กรรมการ
3. นายวิชรนาถ ดอนแกว
ครูโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
กรรมการ
4. วาที่รอยตรีปฏิภาณ อินทเนตร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นายเอกชัย ถุงทรัพย
ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสินสาระดนตรีไทยประกอบดวย
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4.3.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายถาวร หัสดี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2.นายภานุมาศ ฝนฝาย
ครูโรงเรียนเวียงตาลวิทยา
กรรมการ
3. นายสมภพ คําบุญชู
ครูโรงเรียนแมสันวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.3.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายวสันต ใบงิ้ว
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2.นายนิพนธ ไชยเจริญ
ครูโรงเรียนปาซาง
กรรมการ
3. นางเยาวลักษ ทองนาค
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ
กรรมการและเลขานุการ
4.3.3 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายประยงค รื่นณรงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2.นายปกรณ ผันผาย
ครูโรงเรียนแจหม วิทยา
กรรมการ
3. นายมณเทียร มั่นคง
ครูโรงเรียนบานแปน
กรรมการและเลขานุการ
4.3.4 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็กระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายพัชรชัย สิทธิโชค
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประธานกรรมการ
2.นายศรีนวย สําอางศรี
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. นายจตุพล ใจญวน
ครูโรงเรียนแมสลิดหลวง
กรรมการและเลขานุการ
4.3.5 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวซอดวงระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายอํานาจ บุญอนนท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2.นางศรีรัตน คําตาบุตร
ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยา
กรรมการ
3. นางอรชร พรศิริ
ครูโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
4.3.6 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวซออูระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายบัณฑิต ศรีบัว
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประธานกรรมการ
2.นางอัญชญา ตะนา
ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
กรรมการ
3. นายวัลลภ เอี่ยมละออง
ครูโรงเรียนบานคุมครองธรรม
กรรมการและเลขานุการ
4.3.7 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวจะเข ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นางอรัญวดี แสงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2.นายฌานชินะ ญาณวุฒิ
ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ
กรรมการ
3. นางพิมทอง มหาแกว
ครูโรงเรียนแมทะวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.3.8 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายสรายุธ รอบรู
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2.นายวัฒนา ศิลปสนธยานนท รองผูอํานวยการโรงเรียนสาทิตเทศบาล
กรรมการ
บานเชตวัน
3. นายอุทัย เวียงนาค
ครูโรงเรียนตากวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.3.9 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายณัฐพล ปนดอนตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2.นายอรุณ ชราชิต
ครูโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
กรรมการ
3. นายสมบูรณ แกนเรณู
ครูโรงเรียนบานศรีมูลเรือง
กรรมการและเลขานุการ
4.3.10 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันขับรองเพลงไทยเดิม ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
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1.นางฟามุย ศรีบัว
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประธานกรรมการ
2.นางระเอียด ธนันชัย
ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
กรรมการ
3. นางนงคราญ จิตเพียร
ครูโรงเรียนบานลอง(ฟองจันทรอุปถัมภ)
กรรมการและเลขานุการ
4.3.11 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงเครื่องสาย ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2.นายอเนก วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางนิพิชฌมชา บุญทากลาง ครูโรงเรียนหวยตมชัยวงศาอุปถัมภลําพูน
กรรมการ
4. นางเมทินี จําปาแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นางขนิษฐา มาบุญธรรม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.3.12 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายระดับ ม.1-3 และ
ระดับ ม.4-6
1.นางจุฑามาศ นาคําภา
ครูโรงเรียนบานแพะ
ประธานกรรมการ
2.นายทนายุทธ เจริญรัมย
ครูโรงเรียนบอสวก
กรรมการ
3. นายอํานวย มหามิตร
ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา
กรรมการ
4. นายพนม อาจคงหาญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.3.13 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงปพาทยไมแข็งระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นางจุฑามาศ นาคําภา
ครูโรงเรียนบานแพะ
ประธานกรรมการ
2.นายทนายุทธ เจริญรัมย
ครูโรงเรียนบอสวก
กรรมการ
3. นายอํานวย มหามิตร
ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา
กรรมการ
4. นายพนม อาจคงหาญ
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.3.14 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันวงอังกะลุง ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นายเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2.นายอเนก วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางนิพิชฌมชา บุญทากลาง ครูโรงเรียนหวยตมชัยวงศาอุปถัมภลําพูน
กรรมการ
4. นางเมทินี จําปาแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นางขนิษฐา มาบุญธรรม
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสินสาระนาฏศิลปประกอบดวย
4.4.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแขงขันรําวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.นางณัฐพัชร มหายศนันท
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวชิสา ภูจอม
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ ปยะมังคลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
กรรมการ
4. นางสาวเกสร สิงหธนะ
โรงเรียนมัธยมปากลาง จ.นาน
กรรมการ
5. นางเกศศิลป ทองนาค
กศน. อ.วังชิ้น จ.แพร
กรรมการและเลขานุการ
4.4.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแขงขันระบํามาตรฐานระดับม.1-3 และระดับ ม.4-6
1.ผูชวยศาสตราจารยนุชนาฏ ดีเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวเนตรทราย ยอมพรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
กรรมการ
3. นางสาวสุกญ
ั ญา ชมพูรัตน
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
กรรมการ
4. นางสายสุนีย สายถิ่น
โรงเรียนราชประชานุเคราห ๒๕
กรรมการ
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5. นางสาวมัลชลา มั่งมี
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมป
กรรมการและเลขานุการ
4.4.3 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษระดับ ม.1-3 และ
ระดับ ม.4-6
1.ดร.จิตมิ า
นาคีเภท
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวกณัจฐิมญค ลิมปนารมณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
กรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณเลิศ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ แสงอนัตการ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
5. นางสาวเปรมจิต กองมงคล
โรงเรียนนานนคร
กรรมการและเลขานุการ
4.4.4 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ระดับ ม.1-3และ
ระดับ ม.4-6
1.ผศ.เยาวลักษณ ใจวิสุทธิหรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย สมอ่ํา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
3. นางจุฬารัตน โพธิ์ทอง
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
กรรมการ
4. นางศิวาไล เตียวกุล
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
5. นางประภาวรินทร จําปาแกว
โรงเรียนบานไผลอม จ.แพร
กรรมการและเลขานุการ
4.4.5 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแขงขันการแสดงตลก ระดับ ม.1-3 และ
ระดับ ม.4-6
1.นายพสิษบสุธา มหายศนันท มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
2.นายอธิป มีชน
โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคมจ.เพชรบูรณ
กรรมการ
3. นายบัญชา ศรชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
4.4.6 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแขงขันการแสดงมายากล ระดับ ม.1-3 และ
ระดับ ม.4-6
1.นายพสิษบสุธา มหายศนันท มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ
2.นายอธิป
มีชน
กรรมการ
3. นายบัญชา ศรชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. ตัดสินการแขงขัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมโปรงใส
2. สรุปผลการแขงขัน ณ จุดแขงขันในแต ละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
3.ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ และอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประกวดแขงขัน
ในกิจกรรมที่รบั ผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมเปนกรรมการตัดสิน
ในกรณีที่กรรมการตัดสินไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและมีจํานวนไมครบตามเกณฑการแขงขัน
22.10 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการประกอบดวย
1. ประธานศูนยกิจกรรมฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายปารมี มธุรส
รองผูอํานวยการโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน ทนันชัย
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
4. นางสาวอนุศร วงคงาม
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุชนก
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
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6. นายพงศเทพ พันธนิติพงศ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร
กรรมการ
7. นางสาวสุรีย ทาประเสริฐ ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
8. นายโยธิน ไทยภักดิ์
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
9. นางภัคมาลย ลัมพะบุตร ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากรตอบุคลากร
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อํานวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. วางแผนการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
3. ดําเนินการพิธีเปด-ปด การจัดกิจกรรม
4. เสนอแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการและกรรมการตัดสินตามรายการแขงขัน
5. จัดการแขงขันและใหกรรมการตัดสินแตละรายการ สรุปรายงานผลการแขงขันตอคณะกรรมการ
อํานวยการประจําสนามแขงขัน
6. ดําเนินการรับเรื่องรองเรียน การประทวง และสรุปมติการประทวง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1.นายอภิวัฒน ทนันชัย
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
2.นายทนงศักดิ์ สุชนก
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
3. นายมิตรชัย ดวงคํา
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
4. นายยุทธยา ขัดสม
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
5. นายสมศักดิ์ หอมเนียม
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
๑. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องแสง สี เสียง สถานที่และเวที ที่ใชในการแขงขัน
จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขงขัน ไวนิล และปายชี้บอกสถานที่ในการแขงขัน
๒. จัดตกแตงบริเวณโรงเรียนใหเหมาะสม สะอาด เรียบรอย สวยงาม จัดบริการดานหองน้ํา หองสวม
จัดบริการเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย จัดตัง้ ระบบไฟฟาอยางเพียงพอ อํานวยความสะดวกและดูแล
ความเรียบรอยทั่วไป
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1.นางกรรณิการ ออสถิตย
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
2.นางศิรินุช หอมเนียม
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
3. นายอุทัย ศักดิ์ทอง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
4. นางนัฐวรรณ ฬาทอง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
5. นายสมนึก ยอดเถื่อน
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
1. จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกตองของผูเขาแขงขัน และจัดเก็บเอกสาร
รับรายงานตัว
2. สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวของ
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4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
(การจัดคายพักแรมระดับ ม.1-ม.3)
1. นายฤกษชัย จักรพรพงศ
ครูโรงเรียนทาขามวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายไชยยะ เศวตศิลา
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายศรีพจน เชียงวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหงส
กรรมการ
4. นางสาวสรอย ยอดยิ่ง
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
5. นางสาวจรรยา ศิวิลัย
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
6. นายยศไกร ลําใย
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการ
7. นายวินัย พากเพียร
ครูโรงเรียนชุมชนบานรองกาศ
กรรมการ
8. นายวัชระ บุญมาก
เจาหนาที่พลศึกษา อําเภอสอง
กรรมการ
9. นายมงคล สุกใส
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
10. นายสนั่น กอยฟอง
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
11. นายบุญเหลี่ยม รักดี
ครูโรงเรียนบานทาขวัญ
กรรมการ
12. นางชนมนิภา รองพืช
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
กรรมการ
13. นายวีระชัย จันทรสุข
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
14. นายปรีชา ขาวงาม
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
15. นายชาญณรงค จันทรปอม
ครูโรงเรียนคางตะนะ
กรรมการ
16. นายทศพร ใจแกว
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
17. นางนิภาพร บุญสูง
ครูโรงเรียนบานปาไผ
กรรมการ
18. นางกาญจนา จักรพรพงค
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
19. นายสวัสดิ์ ทาวคําลือ
ครูโรงเรียนบานแมยางรอง
กรรมการ
20. นายจันทรคราส สุรินทรเลิศ
ครูโรงเรียนบานนาปลากัง้
กรรมการ
21. นางสุดา พิทักษวาป
ครูโรงเรียนบานตนหนุน
กรรมการ
22. นายบรรหาญ อนันตชัย
ครูโรงเรียนวัดหวยหมาย
กรรมการ
23. นายสุวิทย ทองคํา
ครูโรงเรียนชุมชนบานกําแพงดิน
กรรมการ
24. นายชิดชนก กลิ่นชั้น
ครูโรงเรียนหวยพุกวิทยาคม
กรรมการ
25. นายพัชกร โตเสนห
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
26. นายประสงค เสือคลาย
ครูโรงเรียนบานไรพทิ ยาคม
กรรมการ
27. นายประกาศ เพียรสามารถ
ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ
กรรมการ
28. วาที่รอยตรี เจษฎา แกวจิโน ครูโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม
กรรมการ
29. นายถนอม สุวัฒนา
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
30. นายไสว สุทธไชย
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
31. นางสาววรารัตน วุฒิอินทร
ครูโรงเรียนบานอรุโณทัย
กรรมการ
32. นายเกษม ผัดขัน
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
33. นายโยธิน ไทยภักดิ์
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
(การสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ระดับ ม.4-ม.6)
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1. นายฤกษชัย จักรพรพงศ
ครูโรงเรียนทาขามวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายไชยยะ เศวตศิลา
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นายจิรายุ จันทรเพ็ง
ครูโรงเรียนมัธยมปากลาง
กรรมการ
4. นายศรีพจน เชียงวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหงส
กรรมการ
5. นายวินัย พากเพียร
ครูโรงเรียนชุมชนบานรองกาศ
กรรมการ
6. นายวัชระ บุญมาก
เจาหนาที่พลศึกษา อําเภอสอง
กรรมการ
7. นายวีระชัย จันทรสุข
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
8. นายชาญณรงค จันทรปอ ม
ครูโรงเรียนบานคางตะนะวิทยา
กรรมการ
9. นายเจษฎา ถิ่นสอน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
10. นายสวัสดิ์ ทาวคําลือ
ครูโรงเรียนบานแมยางรอง
กรรมการ
11. นางสาวสรอย ยอดยิ่ง
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
12. นางสาวจรรยา ศิวิลัย
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
13. นางอนงควรรณ เชียงวงศ
ครูโรงเรียนบานทาขวัญ
กรรมการ
14. นายสุวิทย ทองคํา
ครูโรงเรียนชุมชนบานกําแพงดิน
กรรมการ
15. นายชิดชนก กลิ่นชั้น
ครูโรงเรียนหวยพุกวิทยาคม
กรรมการ
16. นายพัชกร โตเสนห
ครูโรงเรียนนครไทย
กรรมการ
17. นายประสงค เสือคลาย
ครูโรงเรียนบานไรพทิ ยาคม
กรรมการ
18. นายประกาศ เพียรสามารถ
ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ
กรรมการ
19. นายถนอม สุวัฒนา
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
20. นายไสว สุทธไชย
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
21. วาที่รอยตรี เจษฎา แกวจิโน ครูโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม
กรรมการ
22. นายสนั่น กอยฟอง
ครูโรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
23. นายเกษม ผัดขัน
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
24. นายโยธิน ไทยภักดิ์
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน
1. นางศุภางครัตน วงษสมบูรณ ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วังกาษร
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
รองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ หวังวิมาน
ครูโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสมพิศ คีติสาร
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางศรัญรัตน พงษพานิชยกุล ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
6. นางสาวปรางมาศ เมืองพรม ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
7. นางศิริพร วัฒนสัจจานุกูล
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
4.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor : YC ระดับ ม.1-ม.3)
1. นางวิชญดา ทองประดิษฐ
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางบุญครอง ยศมงคล
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา วังกาษร
ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กรรมการ
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4. นางศิรินทร ตันกุรมิ าน
ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
กรรมการ
5. นางประนุยา เล็กสกุลดิรก
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
6. นางยุพา สิทธิอักษร
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
7. นางวิศิษฏพร ศาสตรนอก
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
4.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor : YC ระดับ ม.4-ม.6)
1. นางวิลาวัลย กอนมณี
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นางจงจิตต วัฒนา
ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติ์อุปถัมภ
กรรมการ
4. นางพวงพยอม อุสาหะ
ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กรรมการ
5. นางสาวลําดวน ทาวเชียง
ครูโรงเรียนสตรีศรีนาน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
กรรมการ
6. นางกาญจนา บัวคํา
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
7. นายสมศักดิ์ เปกทอง
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
4.6 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(การประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับ ม.1-ม.3)
1.นางบัวนํา ปนชัยพัฒน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางอรุณี ศรีนาค
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
3. นางณิชารีย นอยราช
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
4. นางวินนา เทพคํา
ครูโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางนริศรา หงษหนึ่ง
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(การประกวดหนังสือเลมเล็ก ระดับ ม.4-ม.6)
1.นางสาวสิริกร ไชยมา
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2.นางวิลาวัลย ดาวแดน
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
3. นางธนัชพร อินตะ
ครูโรงเรียนแคมปสนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางรําเพย คําแดงดี
ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
กรรมการ
5. นางปยวรรณ สังขจันทราพร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(การประกวดยุวบรรณารักษ ระดับ ม.1-ม.3)
1. นางกาญจนา จักรพรพงศ
ครูโรงเรียนรองกวางอนุสรณ
ประธานกรรมการ
2. นางวรกานต สุกใส
ครูโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันทรัตน หวยหลาย ครูโรงเรียนมวงไขพิทยาคม
กรรมการ
4. นางอุษณีย จันทรสรุ ิยา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางมัลลิกา บัวจันทร
ครูโรงเรียนสา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
6. นายทนงศักดิ์ สุชนก
ครูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
7. นางบุญศิริ แมหลาย
ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กรรมการ
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4.9 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(การประกวดยุวบรรณารักษ ระดับ ม.4-ม.6)
1. นางธัญลักษณ สีสัน
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางนริสา ณ ลําพูน
ครูโรงเรียนเมืองแพร
รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม ตันประยูร
ครูโรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
4. นายณรงค คําแกว
ครูโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
กรรมการ
5. นางรวิวรรณ ปอาทิตย
ครูโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสํารอง
6. นางสาวรัตติพร เสารจินดารัตน
ครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
7. นายธรรมรัฐ เขียวประเสริฐ
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
กรรมการ
มีหนาที่
1. ตัดสินการแขงขัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมโปรงใส
2. สรุปผลการแขงขัน ณ จุดแขงขันในแต ละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
3.ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ และอํานวยความสะดวก เพื่อใหการประกวดแขงขัน
ในกิจกรรมที่รบั ผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมเปนกรรมการตัดสิน
ในกรณีที่กรรมการตัดสินไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและมีจํานวนไมครบตามเกณฑการแขงขัน
22.11 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการประกอบดวย
1. นายประหยัด เกียรติสมบูรณ
ประธานศูนยการศึกษาพิเศษฯ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนลองวิทยา
2. นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
รองประธานศูนยการศึกษาพิเศษฯ
รองประธานกรรมการ
โรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นายชัชวาล แนวราช
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
4. นายจิรัฐพงศ สุมนะ
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ กวาวสาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
6. นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
7. นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
8. นางปยะนุช สารสิทธิยศ
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
มัธยมศึกษาเขต 37
9. นางบุณยรักษ ภูพัฒน
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
กรรมการ
จังหวัดแพร
10. นางดารุณี วังหา
เลขานุการศูนยการศึกษาพิเศษฯ
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนลองวิทยา
รองเลขานุการศูนยการศึกษาพิเศษฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
11. นายสมบูรณ ดวงแกว
โรงเรียนลองวิทยา
12. นางสาวหทัยรัตน อภิวิริยะกุล

รองเลขานุการศูนยการศึกษาพิเศษฯ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โรงเรียนลองวิทยา
มีหนาที่ วางแผนและสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานอํานวย
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ความสะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตาง ๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน แนะนําใหคําปรึกษา
ตลอดจนแกปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ประกอบดวย
1. นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
2. นายอิทธิกร จันไสย
ครูโรงเรียนลองวิทยา
3. นายมนตรี เปยงงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
4. นายอภิวัฒน วรรณสุวงศ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
5. นายสายชล ผาทอง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
6. นายยุทธนา สาจวง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
7. นายวราวุธ วงศใหญ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
8. นายพยุงศักดิ์ แกวดํา
ครูโรงเรียนลองวิทยา
9. นายสิทธิเจต ปนแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
10. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเที้ยะ ครูโรงเรียนลองวิทยา
11. นายนเรศ มั่งมี
ครูโรงเรียนลองวิทยา
12. นายสุเนตร ชางไม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
13. นายวุฒิพงษ จําปาแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
14. นายสมศักดิ์ สุรินทร
ครูโรงเรียนลองวิทยา
15. นายสรพงษ เบาะทัง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
16. นายชูชาติ ไชยแกว
ครูโรงเรียนลองวิทยา
17. นายวิริยะ ชนะแสน
ครูโรงเรียนลองวิทยา
18. นายสม บุญสง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
19. นางสุทิน หงสทอง
ครูโรงเรียนลองวิทยา
20. นางสังวาล วงคโสม
ครูโรงเรียนลองวิทยา
21. นายสายัณห เปยมงาม
ครูโรงเรียนลองวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ดูแลการจัดสถานที่ใชในการแขงขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนและกิจกรรม
อื่น ๆ ของงานและจัดหาอุปกรณ ในการจัดการแขงขัน
3. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
3.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันเลานิทาน บกพรองทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
1.นางรุง นภา ขจีจิตร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางเพ็ญศรี อิทธิมา
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
3. นางสาวปริญญากร วงศไชยยา ครูศูนยการศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
เขตการศึกษา 8
3.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันเลานิทาน บกพรองทางสติปญ
 ญา ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
1.นางรุง นภา ขจีจิตร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางเพ็ญศรี อิทธิมา
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
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3. นางสาวปริญญากร วงศไชยยา ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันเลานิทาน บกพรองทางรางกาย ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
1.นางรุง นภา ขจีจิตร
ครูโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2.นางเพ็ญศรี อิทธิมา
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
3. นางสาวปริญญากร วงศไชยยา ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันเลานิทาน บกพรองทางการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
1.นายกิตติภณ สมบูรณ
ครูโรงเรียนเวียงเทพ
ประธานกรรมการ
2.นางปทมพร กนกนอยหมอ
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวประจง วงศสวย
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจัดทําหนังสือเลมเล็ก บกพรองทางการเรียนรู ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นางดวงใจ สองสีโย
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นายชินวิทย จันทรเพ็ญ
ครูโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวเอื้องทิพย ใจอาย
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.6 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันจัดทําหนังสือเลมเล็ก บกพรองทางการเรียนรู ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4-6
1. นางสุพรรณี สายสุยะ
ครูโรงเรียนเมืองแพร
ประธานกรรมการ
2.นางเพียงเพ็ญ ศิวะวามร
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
3. นางปญญดา กันจินะ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.7 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันศาสตรคณิตในชีวิตประจําวัน บกพรองทางการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นางอุมาวรรณ สงางาม
ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวมยุรา มะราช
ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ แกวมีศิลป ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.8 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint บกพรองทางสติปญญา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1.นางสาวประกายเพชร เอยวัน ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางสาวกรวรรณจุยตาย
ครูโรงเรียนทาสองยางวิทยาคม
กรรมการ
3. นายนิรันดร สินไพบูลย
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.9 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint บกพรองทางรางกาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1.นางสาวประกายเพชร เอยวัน ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ประธานกรรมการ
2.นางสาวกรวรรณ จุยตาย
ครูโรงเรียนทาสองยางวิทยาคม
กรรมการ
3. นายนิรันดร สินไพบูลย
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.10 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint บกพรองทาง
การเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1.นางสาวประกายเพชร เอยวัน ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ประธานกรรมการ
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2.นางสาวกรวรรณ จุยตาย
ครูโรงเรียนทาสองยางวิทยาคม
กรรมการ
3. นายนิรันดร สินไพบูลย
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.11 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี บกพรองทางการไดยิน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นางจินดา ยังศิริ
ครูโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
ประธานกรรมการ
2.นายภักดี สิทธิชัย
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
3. นางปรียาภรณ มหาเทพ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.12 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี บกพรองทางสติปญญา ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นางจินดา ยังศิริ
ครูโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
ประธานกรรมการ
2.นายภักดี สิทธิชัย
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
3. นางปรียาภรณ มหาเทพ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.13 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสีบกพรองทางการรางกาย ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นางจินดา ยังศิริ
ครูโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
ประธานกรรมการ
2.นายภักดี สิทธิชัย
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
3. นางปรียาภรณ มหาเทพ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.14 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี บกพรองทางการเรียนรู ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นายกิตติศักดิ์ หาญพล
ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายเกียรติศักดิ์ พวงสันเที๊ยะ ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางณัฏฐา สวยสด
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.15 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี ออทิสติก ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
1.นางจินดา ยังศิริ
ครูโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
ประธานกรรมการ
2.นายภักดี สิทธิชัย
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค
กรรมการ
3. นางปรียาภรณ มหาเทพ
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.16 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางการเห็น ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นายนิรุตร แกวหลา
หัวหนาโปรแกรม วิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
2.นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางเครือวัลย สุขหลา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.17 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางสติปญญา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นายนิรุตร แกวหลา
หัวหนาโปรแกรม วิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
2.นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางเครือวัลย สุขหลา
พนักงานราชการศูนยการศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

82
เขตการศึกษา 8
3.18 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางรางกาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นายนิรุตร แกวหลา
หัวหนาโปรแกรม วิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
2.นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางเครือวัลย สุขหลา
พนักงานราชการศูนยการศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
เขตการศึกษา 8
3.19 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุงบกพรองทางการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1.นายนิรุตร แกวหลา
หัวหนาโปรแกรม วิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
2.นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางเครือวัลย สุขหลา
พนักงานราชการศูนยการศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
เขตการศึกษา 8
3.20 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุงออทิสติก ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
1. นายนิรุตร แกวหลา
หัวหนาโปรแกรม วิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
2.นายสมเกียรติ ดอกพิกลุ
ครูโรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
3. นางเครือวัลย สุขหลา
พนักงานราชการศูนยการศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
เขตการศึกษา 8
3.21 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางการเห็น ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4-6
1.ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2.นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคํา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.22 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางสติปญญา
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1.ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2.นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคํา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.23 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางรางกาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1.ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2.นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
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3. นายอุเทน วีระคํา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.24 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง บกพรองทางการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1.ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2.นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคํา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
3.25 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง ออทิสติก ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 4-6
1.ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาดนตรี
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2.นายไพรัตน ยังศิริ
ครูโรงเรียนปว
กรรมการ
3. นายอุเทน วีระคํา
ครูศูนยการศึกษาพิเศษการศึกษา 8
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23. ฝายแขงขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน(โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา)
23.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายกิตติพงศ ราชสิกข
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายรอง ปญสังกา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
3. นายอภิรักษ อิ่มจิตอนุสรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
4. นายไพสณฑ มะโนยานะ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นายปฐมพงษ ดอกแกว
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
6.นายสุกจิ ยาพรม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
7. นายประสิทธิ์ อินวรรณา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
8. นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
9.นายเชษฐา สยนานนท
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
10. นายกนก อยูสิงห
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
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การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
11. นายศุภมาส สินมณี
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
12. นายสมศักดิ์ อภัยกาวี
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
13. นายสุรศักดิ์ ปาเฮ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
14. นายโกวิทย บวรศักดิยุต รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
15. นางวิลาวัลย ไชยธรรม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
16. นายประพันธ หงษเจ็ด
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
17. นางสาวกัลยา กอนแกว
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร
เขต 1
18.นางศิรลิ ักษณ กันกา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการกลุม บริหาร
การเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต1
19.นางสาวดรุณี ทิพยรกั ษ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1
20. นายเสนห ศรีเทพ
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
21. นางสุนิดา ราชสิกข
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
22. นางสาวสมจิตร เอือ้ อรุณ หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1
23. นายกิตติศักดิ์ แสนคํา
หัวหนากลุมงานวัดและประเมินผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1
24. นางทองสุข สุคันธะมาลา หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
25. นายอาทิตย พัฒนาสารินทร หัวหนากลุมงานประกัน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
26. นายบรรเจิด มุงทอง
หัวหนากลุมงานนิเทศ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
27. นางวิไลวรรณ ดังกอง
หัวหนากลุมงานเลขานุการ สํานักงานเขต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

85

28. นายบัญญัติ นันทะพงษ
29. นางสาวชฏารัฐ ปลูกเพาะ
30. นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์
31. นายกรัณฑ สมจิตต
32. นางสาวพิกลุ อุตรอินทร
33. นายพิพัฒน ใจภักดี
32. นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย
33. นางสาวบุษยมาศ แบงทิศ
34. นายมานะ กาศโอสถ
35. นายสานิตย โลหะ
36. นางจิราภรณ ประเสริฐศรี
27. นางภณิดา ทองประไพ

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร
ประสานงานความรวมมือระหวางองคกร อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
23.2 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันระดับ ปฐมวัย ประกอบดวย
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายนเรศ แสนมูล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสะเลียม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสะเลียม
รองประธานกรรมการ
4. นายธนพงษ ลอยลม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวงไข
กรรมการ
5. นายประสงค ปราบสงบ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองน้ํารัด
กรรมการ
6. นางประมวล เตชวงค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมคํามี
กรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ คชปญญา
โรงเรียนบานวังหลวง
กรรมการ
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8. นายสมศักดิ์ พรหมไพร
9. นายดิเรก จันทรเพ็ญ
10.นายสาคร สวัยษร
11. นายวิสุทธิ์ พิทยากิต
12. นายผดุงสินธุ ศรีใจอินทร
13. นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์

ผูอํานวยการโรรงเรียนบานยานยาว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงแคว
โรงเรียนบานหนองน้ํารัด
โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
ผูอํานวยการโรงเรียนแมคํามีตําหนัก
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร
อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายผดุงสินธุ ศรีใจอินทร ผูอํานวยการโรงเรียนแมคํามีตําหนัก
2. นายนฤทธิ์ เดชาธนาโยธิน โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
3. นางวันเพ็ญ สุริยะไชย
โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
4. นางจุฑารัตน กัณฑะเดช โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
5. นายบุญเลื่อน นรรัตน
โรงเรียนบานแมคํามี
6. นายธาคิน
วงศแพทย
โรงเรียนบานแมคํามี
7. นายครรชิต โลกคําลือ
โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
8. นายวิทวัส
ทะสอน
โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
9. นายสิน
ทุงกาย
โรงเรียนบานทุงแคว
10. นายสนอง วังกาวรรณ โรงเรียนบานวังหลวง
11. นายวิลัน จองแค
โรงเรียนบานหนองน้ํารัด
12. นายสถิตย มหาวัน
ลูกจางชั่วคราว
13. นายสังวรณ คําลือ
โรงเรียนบานหนองมวงไข
14. นายดําเนิน แลโคง
โรงเรียนบานสะเลียม
15. นายธีระยุทธ บุญยืน
โรงเรียนบานแมคํามี
16. นายวรกาญ วันราชัย
โรงเรียนบานทุงแคว
17. นายมนตรี เคาฝาย
โรงเรียนบานยานยาว
18. นายวีระศักดิ์ คชปญญา โรงเรียนบานวังหลวง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ วางแผนผังหองเรียน เต็นทและเวที ตรวจความพรอมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขัน
กิจกรรมตางๆ เพือ่ ใหพรอมดําเนินการแขงขัน จัดเก็บสถานที่หลังจากการกิจกรรมเสร็จเรียบรอยและอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมและงานอื่นๆที่มอบหมาย ณ โรงเรียนแมคํามีตําหนัก(ตําหนักธรรมวิทยาคาร)

3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายดิเรก จันทรเพ็ญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงแคว
2. นางสาวราณี ดาวนันท
โรงเรียนแมคํามีตําหนัก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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3. นางลดารัตน กันทะวงค
4. นางทานตะวัน ธรรมลังกา
5. นางกัญญรัตน ชาวรัตนพันธุ
6. นางวนิดา คชปญญา
7. นางสุขใจ ฆองคํา
8. นางธัญลักษณ เสารแดน
9. นางสาวธนาภรณ เดชงัด
10. นางณัฐญา สุมาลยโรจน
11. นางรุจริ า ใจเย็น
12. นางนงคยา กันจะนะ
13. นางสาวสุทธิลักษณ โสภารัตนกูล
14. นางองุน มิ่งขวัญ
15. นางลํายอง นันทสาร
16. นางสุภารัตน แสนปญญา
17. นางนงเยาว รัตนทอง

โรงเรียนบานสะเลียม
โรงเรียนบานทุงแคว
โรงเรียนบานแมคํามี
โรงเรียนบานวังหลวง
โรงเรียนบานหนองน้ํารัด
โรงเรียนบานยานยาว
โรงเรียนบานยานยาว
โรงเรียนบานหนองมวงไข
โรงเรียนบานหนองมวงไข
โรงเรียนบานหนองมวงไข
โรงเรียนบานหนองมวงไข
โรงเรียนบานหนองมวงไข
โรงเรียนบานหนองมวงไข
โรงเรียนแมคํามีตําหนัก
โรงเรียนบานหนองมวงไข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยกรรมการและ
เลขานุการ
มีหนาที่ รับลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนทีเ่ ขารวมแขงขัน และประสานงาน อํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการตัดสิน รวมจัดทําเอกสารและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย (กิจกรรมการแขงขันละ 2 คน)
4 คณะกรรมการตัดสินระดับปฐมวัยประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินการเลานิทานประกอบทาทาง ปฐมวัย
1. นางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ
โรงเรียนอนุบาลแพร
2. นางภาวนา สมร
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
3. นางกิติยาภรณ เวงศวรรธน
โรงเรียนราชานุบาล
4. นางดวงฤดี มะทะการ
โรงเรียนบานนายาง
5. นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
4.2 คณะกรรมการตัดสินการปนดินน้ํามัน ปฐมวัย
1. นางสายหยุด ชัยพรหม
โรงเรียนอนุบาลแพร
2. นางเรณู ทองจิตร
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว
3. นางนิภาพรรณ บุญเลิศเจริญศรี โรงเรียนบานปงหัวหาด
4. นางสมพร วงศประสิทธิ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
5. นางอําพร เขื่อนแกว
โรงเรียนบานสวนเขื่อน
4.3 คณะกรรมการตัดสินการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1. นางประไพ ปญญานะ
โรงเรียนอนุบาลแพร
2. นางทัศนีย จันทรปอ ม
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
3. นางสาวกัลยา จันทรแดง
โรงเรียนปาไมแดง
4. นางอัมพร ปนรัตน
โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพ 214
5. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร
โรงเรียนบานรองกวาง(จันทิมาคม)
4.4 คณะกรรมการตัดสินการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ปฐมวัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ปฐมวัย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1. นางบุษกร กันนา
2. นางสุมิตรา ชาตานันท
3. นางศิริลักษ เกษม
4. นางจิณหจุฑา บุญสุวรรณ
5. นางดารุณี พิริยะชนานุสรณ

โรงเรียนอนุบาลแพร
โรงเรียนอนุบาลลําปาง
โรงเรียนบานนาหลวง
โรงเรียนบานในเมือง
โรงเรียนบานแมหลาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.3 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. คณะกรรมการอํานวยการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย
1. นายสุรศักดิ์ ปาเฮ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายสะอาด ศรีปนตา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมจั๊วะ
รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย พื้นดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําแรม
กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไร
กรรมการ
5. นายสมบัติ จันทรศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยลากปน
กรรมการ
6. นายณัฐพงษ เหล็กทั่ง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมพวก
กรรมการ
7. นางสาวศรีสุภางค ถุงเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบาน
กรรมการ
ปงปาหวาย
8. นางสุรพี ร บัณฑุสุวิมล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงสุระ
กรรมการ
9. นายประยุทธ กาศวิลาส ผูอํานวยการโรงเรียนบานเดนชุมพล
กรรมการ
10. นางสาววิไล สําเนียง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมยุน
กรรมการ
11. นายสานิตย โลหะ
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
12. นางฉัตรชนก ตันมา
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
มีหนาที่ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร อํานวยความ
สะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายสะอาด ศรีปนตา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมจั๊วะ
2. นายสุรชัย พื้นดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําแรม
3. นายวชิระ กําทอง
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
4. นายพนม ปญญาธิคุณ
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
5. นายวิญู ประมูล
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
6. นายโซน สมร
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
7. นายวิจารย คันทะมูล
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
8. นางลัดดา กาศเกษม
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
9. นางสุบิน ศรีผอ ง
โรงเรียนบานแมจั๊วะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. นางสาวบุษยา วิวุฒิ
11. นางแสงเดือน สั่งสอน
12. นางไพจิตร คนเที่ยง
13. นางภาวนา สมร
14. นางสาวพรดนัย ทองคํา

โรงเรียนบานแมจั๊วะ
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
โรงเรียนบานแมจั๊วะ
โรงเรียนบานแมจั๊วะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการที่กําหนดพรอมอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการประกวด
แขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการประกวดแขงขัน และอํานวยความ
สะดวก บริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไร
2. นางสาวศรีสุภางค ถุงเงิน
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบาน
ปงปาหวาย
3. นางวราภรณ ศรีเครือมา
โรงเรียนบานดงสุระ
4. นางวราภรณ เมืองตั้ง
โรงเรียนบานดงสุระ
5. นางอุทัยวรรณ มั่งมี
โรงเรียนบานหวยลากปน
6. นางสุพัตรา กันยะมี
โรงเรียนบานเดนชุมพล
7. นางสุภาพรรณ แกวกัน
โรงเรียนบานน้ําแรม
8. นางสาวณัฐวรรณ ปนใจ
โรงเรียนบานสวนหลวง
9. นางสาวสุทิน มิ่งขวัญ
โรงเรียนบานสวนหลวง
10. นางอัจฉรา สาจักร
โรงเรียนบานแมพวก
11. นางอัจฉริยาภรณ ขําฉา
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
12. นางสาวสุณี จันเปรม
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
13. นางสาวสุพรรษา อินภิบาล ธุรการกลุมหวยออ
14. นายภูวนาท เทพจันทร
ธุรการกลุมผาเวียง
15. นางมัทนา วงศแสนศรี
ธุรการกลุมปนทอง
16. นางสาวนรี ลาเลียง
ธุรการกลุมหวยออ
17. นางพิมพร การบรรจง
ธุรการกลุมผาเวียง
18. นางสาวตรีสุคนธ ดาวเรือง ธุรการกลุมผาเวียง
19. นางสาวธนัสฐนันท วุฒิยิ่งยง ธุรการกลุมปนทอง
20. นางหยาดพิรุณ โกศัย
ธุรการกลุมฝงนที
21. นางจุไรพรรณ วังใน
ธุรการกลุมฝงนที
22. นายบัณฑิต ธิมูล
ธุรการกลุมทุงทอง
23. นางสาวหทัยกาจน วันไชย ธุรการกลุมหวยออ
24. นายณัฐวรรธน โชติกะชีวิน ธุรการกลุมหวยออ
25. นางเพ็ญศรี เพื่อนฝูง
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
26. นางวาสนา ไชยวงศ
โรงเรียนบานน้ําแรม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ รับลงทะเบียนการแขงขันและการจัดทําเอกสารการลงเวลาของกรรมการ ครู นักเรียน
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4 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3
1. นางประหยัด อิ่นคํา
โรงเรียนบานเหลา
ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ ลินเทศ
โรงเรียนบานน้ําครกใหม
กรรมการ
3. นางฟองจันทร เหมืองหมอ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
4. นางสาวลาวัลย กอนแกว
โรงเรียนบานไชยสถาน
กรรมการ
5. นางสาววรรณา แผลงศร
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญป.4-ป.6
1. นางยุพา เวียงคํา
โรงเรียนบานเขื่อนสุนทร
ประธานกรรมการ
2. นางบัวเพชร สัญญาเขื่อน
โรงเรียนบานทุงขาม
กรรมการ
3. นางวีรอรร วงศประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
กรรมการ
4. นางสาววลักษณ รองพืช
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการ
5. นางสุนิศา กําทอง
โรงเรียนชองลมจันทิมาฯ
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิกร แกวมา
โรงเรียนบานบอแกว
ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตา
โรงเรียนชุมชนบานปาแฝกสามัคคี
กรรมการ
3. นางสุธีรา เอี่ยมละออง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
กรรมการ
4. นางสาวเวทิกา บูลยประมุข
โรงเรียนบานสันปาไร
กรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ ปดเปา
โรงเรียนบานปากจอก
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพรพิศ ยานสกุล
โรงเรียนบานแหลง
ประธานกรรมการ
2. นางดอกไม ปานพาน
โรงเรียนแพะยันตดอยแช
กรรมการ
3. นางสดศรี สุทธการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานาน เขต 2
4. นางสาวิตรี กุมภวรรณ
โรงเรียนบานแมยางเปยว
กรรมการ
5. นางศิริกานต แบงทิศ
โรงเรียนบานมวงคํา
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสวางจิตร นันทเสรี
โรงเรียนบานไผลอม
ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร เชี่ยวชาญ
โรงเรียนบานปงวัง
กรรมการ
3. นางบัวนํา วันใจ
โรงเรียนอนุบาลพาน
กรรมการ
4. นางสมทรง พงศอนุพันธ
โรงเรียนบานน้ําเลาเหนือ
กรรมการ
5. นางหทัยชนก เทพวีรพงศ
โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา สังศรีสุข
โรงเรียนบานเหลา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท กันธา
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
กรรมการ
3. นางถนอม วงศชมภู
โรงเรียนบานทุงแคว
กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ นวลเปา
โรงเรียนชุมชนบานแมดาวกลาง
กรรมการ
มิตรภาพที่ 26
5. นางณัฐภรณ สุทธนะ
โรงเรียนบานแมแปง
กรรมการและเลขานุการ
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4.7 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุทิน เหวาโต
โรงเรียนบานน้ําริน
ประธานกรรมการ
2. นายนรพัทธ กลาณรงค
โรงเรียนโปงกลางน้ํา
กรรมการ
3. นางสาวอัญญภักษฐิตา หลาสกุล โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
กรรมการ
4. นางสุภัสสรา สุภเมธีสกุล
โรงเรียนบานหนองมวงไข
กรรมการ
5. นางสาวธัญนันท ใจอาย
โรงเรียนบานวังลึก
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา ศรีปนตา
โรงเรียนบานสวนหลวง
ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา กาชุม
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ศรีวิลัย
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
4. นางพัศนียา มีเกศ
โรงเรียนบานสะเนียน
กรรมการ
5. นางสาวณชนก แปงอินตะ
โรงเรียนบานคางปนใจ
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน วงงการแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปทุม ปพพรังสี
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี บุญทวี
โรงเรียนวัดหวยแกว
กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย สวัยษร
โรงเรียนบางวังฟอน
กรรมการ
4. นางกิตติยา หิรัญกุล
โรงเรียนบานวังหมอ
กรรมการ
5. นางเมษา ทิพยพงศทอง
โรงเรียนวัดศรีดอก
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันพาทีสรางสรรค ม.1-ม.3
1. นางพิมพิลา ตุยสืบ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน คํามา
โรงเรียนบานวังเลียง
กรรมการ
3. นางสมคิด ดวงตาดํา
โรงเรียนบานวังหงส
กรรมการ
4. นางภัควิภา เคาฝาย
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
กรรมการ
5. นางศิริขวัญ ปดเปา
โรงเรียนบานปากจอก
กรรมการ
6. นางปราณี เทียมศักดิ์
โรงเรียนบานเดนทัพชัย
กรรมการ
7. นายโรวเพ็ชร เสารแดน
โรงเรียนบานปงพราว
กรรมการ
8. นางสุรียร ัตน ธรรมสรางกูร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
9. นางถนอม วงศชมภู
โรงเรียนบานทุงแคว
กรรมการ
10. นางสาวสุวิกร แกวมา
โรงเรียนบานบอแกว
กรรมการ
11. นางกัลยา คํากอง
โรงเรียนบานแมปาน
กรรมการ
12. นางกนิษฐฏา แกวจินดา
โรงเรียนบานไรหลวง
กรรมการ
13. นางจารุวรรณ พจนา
โรงเรียนบานกาซอง
กรรมการ
14. นางลัดดาวัลย สวัยษร
โรงเรียนบานวังฟอน
กรรมการ
15. นางภาวนา สังขสีสุข
โรงเรียนบานเหลา
กรรมการ
16. นางวิภาวี เรือนปก
โรงเรียนบานหาดรั่ว
กรรมการ
17. นางเบญจภรณ ชมเชย
โรงเรียนวัดศรีดอก
กรรมการ
18. นางวิชุตา พรหมเสนา
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการ
19. นางจุรีย เดนประภัสร
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
20. นางณัฐภรณ สุทธนะ
โรงเรียนบานแมแปร
กรรมการ
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21. นางวันวิภา อายะ
โรงเรียนบานแมจองไฟ
กรรมการ
22. นางพรมาลี เดือนดาว
โรงเรียนบานใหม
กรรมการ
23. นางกุหลาบ ชื่นสนธิพันธ
โรงเรียนบานไผโทน
กรรมการ
24. นางสมทรง พาศอนุพันธ
โรงเรียนบานน้ําเลาเหนือ
กรรมการ
25. นางเมษา ทิพยพงศทอง
โรงเรียนวัดศรีดอก
กรรมการ
26. วาที่รอยตรีสุรพล ตางใจ
โรงเรียนบานวังเบอะ
กรรมการ
27. นายสุกิจ เอื้อประเสริฐ
โรงเรียนบานตอนิมิต
กรรมการ
28. นางศรีรัตน เมฆสิงห
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
29. นางปทุม ปพรังสี
โรงเรียนบานบวกโปง
กรรมการ
30. นางสาวสุวนันทา พยุพัด
โรงเรียนบานอายลิม่
กรรมการ
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการแตงบทรองกรอง กาพยยานี 11 ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตน ครุยบุตร
โรงเรียนบานแชฟา
ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เหมือนฟู
โรงเรียนบานงิ้วสูง
กรรมการ
3. นางศรีรัตน เมฆสิงห
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
4. นางวาทินี เมธีวรวัฒน
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก
กรรมการ
มิตรภาพที่ 115
5. นางธัญมน จันนันทะ
โรงเรียนบานแมหลู
กรรมการและเลขานุการ
4.12 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการแตงบทรอยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวขจิต อินทะเสน
โรงเรียนบานปากกาง
ประธานกรรมการ
2. นางณภัทรารัตน พัฒนนิธิชัย
โรงเรียนบานหลังทอ
กรรมการ
3. นางนุชสิริ สุวรรณกุล
โรงเรียนบานยางขาม
กรรมการ
4. นางจุรีย เดนประภัสร
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา พยุพัด
โรงเรียนบานอายลิม่
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.4 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายรอง ปญสังกา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายชาติชาย กันกา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
กรรมการ
3. นางกิ่งดาว กาทุง
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 2
4. นางพัชรินทร กันทะเสน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
รองประธานกรรมการ
5. นายสุนทร กันทะเสน
ผูจัดการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการ
6. นางสาววาสนา ธรรมชัย
นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
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7. นางสาวญาณิชศา ยวงแกว นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
8. นางวราพร กลไกร
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการ
9. นางวัฒนา จันทรเพ็ญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน
กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
10. นางจิราภรณ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
11. นายศรัณย ศรีทวม
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร อํานวยความ
สะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นางพัชรินทร กันทะเสน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
2. นายสุนทร กันทะเสน
ผูจัดการโรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
3. นายยงยุทธ ธงชัย
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
4. นายประชิด มีสี
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
5. นางสาวอาทิตยา สายน้ําเย็น โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
6. นายวัชรากร กิติศักดิ์
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
7. นางสุพัตรา เวทมนต
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
8. นาสาวทิพธยา โลกคําลือ โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
9. นางกาญจนา วงศตะวัน
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
10.นายนครินทร รบชนะภัย โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการทีก่ ําหนดพรอมอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการ
ประกวดแขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการแขงขัน วิธีการประกวด
แขงขัน และอํานวยความสะดวกบริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นางพัชรินทร กันทะเสน
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
2. นางสาววาสนา ธรรมชัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
3. นางสุนันท กินร
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
4. นางวราพร กลไกล
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
5. นางจารุณี โสมานนท
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
6. นางสาวพรพิมล ขอนเคียน
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
7. นางสาวจุฬาลักษณ พนาพงศพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
8. นางสาวรุงทิวา มีของ
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
9. นางสุภาพร ถิ่นสุข
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
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เลขานุการ
10. นางสาววิสุตรา กาบจันทร
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานและรับลงทะเบียน นักเรียน และครูผฝู กสอน ตลอดจนดูแลความเรียบรอยของ
การดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในกิจกรรมตางๆ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจําปการศึกษา 2557
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3
1. นางพรรญลี ปะนันทวงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิ
โรงเรียนบานหวยบง
กรรมการ
3. นางสาวณัฐนนท การเก็บ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
กรรมการ
4. นางดารินทร ซื่อตรง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นางบุษบา เพิ่มขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.4-ป.6
1. นางสุพิน เวียงทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางสาวศุภมาส เรือนไชย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
3. นางสาวนพมาศ วงศใหญ
โรงเรียนบานทุงเย็น
กรรมการ
4. นายสมพร ทาวอุดม
โรงเรียนผาชอวิทยา
กรรมการ
5. นายสายันต ปลาผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต2
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3
1. นางรุนนภา เวียงวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางธวชินี มาหลา
โรงเรียนบานแมพริกบน
กรรมการ
3. นางสาวรมัญยญา หมิ่นคา
โรงเรียนบานปางงุน
กรรมการ
4. นางสาวกัลยกร อิ่นคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นายลพชัย บัวชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจรัญญา เจริญสุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางสมพิศ ทะกัร
โรงเรียนบานวังวิทยา
กรรมการ
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3. นายทองอยู พจนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4. นายสุทธิกรณ สุทธะ
โรงเรียนชุมชนบานหลวง
กรรมการ
5. นางสาววิไลพรรณ หลาบุญมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศรีเวียง เหลากาวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางสาวมยุรี ซาวจําปา
โรงเรียนวัดแมแกดนอย
กรรมการ
4. นางอุบลรัตน ใจดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4. นางเอมพิกา ใจกลา
โรงเรียนบานยางขาม
กรรมการ
5. นายไชย กึกกอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางมนเทียร คํามี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายจตุรงค คํามะนาง
โรงเรียนบานถิ่นสําราญ
กรรมการ
3. นางจุไร แกนเรณู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4. นางอุไรทิพย สวยสม
โรงเรียนบานฮวก
กรรมการ
5. นางสาวธราวัลย พริบไหว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนรินทร ปญญานิลพันธุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางสาวภัทรศยา ล่ําใหญ
โรงเรียนอนุบาลแจหม
กรรมการ
3. นางอรทัย นาคะเปรมินทร
โรงเรียนบานแมปูคา
กรรมการ
4. นางกาญจนา กองศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นายเอกลักษณ อินกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
GSP ป.4-ป.6
1. นายพิชิต ตระกูลสวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายสงคราม มะโนการ
โรงเรียนภูคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายณัฐพงศ ถิ่นจันทร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
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4. นายสวัสดิ์ อินทรตะวิชัย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
5. นางโชติกา ปลาผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
6.นางลดาวัลย จอมสืบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
7. นางสาวสุภาวดี เทพริยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
8. นายพุทธทรง พนมมิตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
9. นายณัฐชัย ใจเขม็ง
โรงเรียนผาชอวิทยา
กรรมการ
10. นายบรรจง กาศเกษม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
GSP ม.1-ม.3
1. นายวชิระ กําทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายทวุธ วงควงค
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
กรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4. นายสุดเขต ฉาใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
5. นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
6. นางอุษาสินีย กันทะวงศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
7.นางสาววรชต กาวีอาย
โรงเรียนบานแมตา
กรรมการ
8. นางศุภราภรณ ติณราศี
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
9. นางปยะพร จอมเขียว
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
10. นายภูษิต กวางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2

4.10 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศิริกุล ชมพูขอด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2

ประธานกรรมการ
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2. นายนิรันดร พูนผลแสนชัย
3. นางสาวนันทิดา จํารัส
4. นายศุภการณ สวางเมืองวรกุล

โรงเรียนบานบอเบี้ย
โรงเรียนบานทาขาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นางสุพิน ศรีจันทรกาศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
6. นางศศิพิชญ อมรหิรญ
ั พงษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
7. นางวราพร พงศอนันตกูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
8. นางพัชรียา วงศบุญมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
9. นางวันเพ็ญ สีสุข
โรงเรียนบานวังเบอะ
10. นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นบาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
11. นางสุจิน วิทยาภรณพงศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
12. นางอนงค แดงสงา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
13. นางศุภาราภรณ ตินราศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
14. นางบรรจง มะลิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
15.นางสาวภริษา หลาบุญมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนัยวัฒน เสียงหวาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายกิตติพันธ ปนแกว
โรงเรียนบานบอหลวง
3. นางสาววรางคณา พรมเทพ
โรงเรียนบานทาเลอ
4. นายทศพล ภิญโญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นางปยนันท ธนูมาศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
6. นางสุทัศนดาว ขันเพ็ชร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
7. นางพวงผกา วัชรธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางรัชนก อวรรณา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
9. นายประยุทธ เขื่อนแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
10. นางศรีนวล คําเขื่อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
11. นางสาวธนิกานต ตาแสง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
12. นายมาโนช บุญคุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
13. นางสุทธาทิพย ขุนพรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
14. นางสาวกันตกนิษฐ อินทะปญญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
15. นายอนิรุธ กาศโอสถ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.12 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล ชุมเชื้อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายดํารงชัย พุทธเมฆ
โรงเรียนบานดงอินตา
3.นางสาวสายฝน ขอนขะแจะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4. นางกานดา วิทยาสุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
5. วาที่รอยตรีพรี ระวัชล ดอนมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
6. นางยุพิน อินภิบาล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
7. นางทิพยสุดา ใจปญญา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
8. นายอุรุพงษ โคดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
9. นางสาวศิริรกั ษ ทองไหล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
10. นางฉันทนา โลกคําลือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
11. นายสุนทร กิกลิ้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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ประถมศึกษาแพร เขต 1
12. นายจักรพันธ ชาวสอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
13. นางอเนก วิกาหะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
14. นางวิไลวรรณ ทองใบ
โรงเรียนวังแกววิทยา
กรรมการ
15. นางสาวสิราวรรณ เพิ่มพูน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.5 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายสุรศักดิ์ ปาเฮ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นายประสิทธิ์ ไชยวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทรยอย
รองประธานกรรมการ
3. นายชยพล นักระนาด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกูด
กรรมการ
4. นายดนัด อินโองการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบอแกว
กรรมการ
5. นายปยะกร ทุมวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนเดนทัพชัย
กรรมการ
6. นายไพศาล สุวรรณเกษม ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําโคง
กรรมการ
7. นายสงกรานต พุมพวง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากปาน
กรรมการ
8. นางนิภาพร บุญสูง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาไผ
กรรมการ
9. นายพิทักษ กาวีวน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางเคาะ
กรรมการ
10. นายชัยแกว สวิง
ผูอํานวยการโรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
กรรมการ
11. นายภานุพงศ กาศทิพย รองผูอํานวยการโรงเรียนเดนไชยประชานุกูล
กรรมการ
12.นายเจนพนธ จันทรเชื้อ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
13. นางสาวกัลยา สุรีย
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร อํานวยความ
สะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายชัยแกว สวิง
ผูอํานวยการโรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
2. นายสมบูรณ บุญมาตร
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
3. นางสังวาล สอนธรรม
โรงเรียนบานบอแกว
4. นางวิไลวรรณ เหลากาวี โรงเรียนบานไทรยอย
5. นางพิสมัย ปานเทศ
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
6. นางวัชรี ปาสาบุตร
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๗. นายภานุพงศ กาศทิพย

รองผูอํานวยการโรงเรียนเดนไชยประชานุกูล

กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการทีก่ ําหนดพรอมอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการ
ประกวดแขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการแขงขัน วิธีการประกวด
แขงขัน และอํานวยความสะดวกบริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายตัว ประกอบดวย
1. นายประสิทธิ์ ไชยวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทรยอย
2. นางกัลยา คนเที่ยง
โรงเรียนบานบอแกว
3. นางภัทรมน ยศบุตร
โรงเรียนบานไทรยอย
4. นางอังศุมาศ กุลดิลก
โรงเรียนบานบอแกว
5. นางพนัชกร ศรไชย
โรงเรียนบานไทรยอย
6. นางสาวอารยา ปญจะสี
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
7. นางดวงเดือน เนื้อออน
โรงเรียนบานหวยกูด
8. นางปรานี เทียมศักดิ์
โรงเรียนเดนทัพชัย
9. นายจรัญ อนันตประดิษฐ
โรงเรียนบานปางเคาะ
10. นางสาวแสงจันทร สุขเงิน โรงเรียนบานน้ําโคง
11. นางปยะมาลย คํากอน
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
12. นางวิไลวรรณ เสนาธรรม โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานงานและรับลงทะเบียน นักเรียน และครูผฝู กสอน ตลอดจนดูแลความเรียบรอยของ
การดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในกิจกรรมตางๆ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจําป 2557
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ดูงาน
โรงเรียนบานน้ําริน
ประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช จาแสน
โรงเรียนบานทุงศรีทอง
กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ สันติสกุลชัย โรงเรียนบานสมปอย
กรรมการ
4. นางอุธยา ปนทอง
โรงเรียนบานหวยมา
กรรมการ
5. นายบดินทร กาทองทุง
โรงเรียนบานแมจองไฟ
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
1. นางชุติกานต กาศโอสถ
โรงเรียนวัดตอนิมิตร
ประธานกรรมการ
2. นางอําไพ อิ่มอก
โรงเรียนบานโปงแดง
กรรมการ
3. นางจินดา ภมรคนธ
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา คําประกอบ โรงเรียนบานนาขอม
กรรมการ
5. นายสาคร เกษม
โรงเรียนบานแมรงั
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเรณู ปญญาสงค
โรงเรียนบานแมแปง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานุช ศรีทัน
โรงเรียนสันปาสักวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรม
โรงเรียนบานดงอินตา
กรรมการ
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4. นางสาวจันทรเพ็ญ ออนนอม โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเกา
โรงเรียนบานแมตื้ด
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประคอง กลิ่นจันทร
โรงเรียนธารทองวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข โรงเรียนวัดบานมา
กรรมการ
3. นางอัมพร กอกอง
โรงเรียนบานปงทาขาม
กรรมการ
4. นางรําเพียร ขันแกว
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ ขัตติโย
โรงเรียนบานวังเลียง
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐป.4-ป.6
1. นายวิชัด บางศรี
โรงเรียนบานาปาสักปางไม
ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย หอมแกนจันทร
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ
กรรมการ
3. นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายโยธิน กันทะหลา
โรงเรียนบานวังชิ้น
กรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท บุญรัตนภมร
โรงเรียนบานไทรยอย
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค สัญญา
โรงเรียนบานบอแกว
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ เขียววัน
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
กรรมการ
3. นางจรัสศรี เวียงทอง
โรงเรียนบานสุพรรณ
กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ อยูคง
โรงเรียนบานมวงคํา
กรรมการ
5. นางชญานันท ใจเปง
โรงเรียนบานนาปลากั้ง
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางชูเกียรติ กาศเกษม
โรงเรียนบานกาศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว กาบขิง
โรงเรียนผานศึกสงเคราะห 2
กรรมการ
3. นางกัญจนา พริบไหว
โรงเรียนบานแมปูคา
กรรมการ
4. นางอัญชลี วงศสุวรรณ
โรงเรียนชุมชนบานเหมืองหมอ
กรรมการ
5. นางสุธาทิพย อินโองการ
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมะลีวรรณ มาหวย
โรงเรียนบานเขื่อนสุนทร
ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ปนโน
โรงเรียนบานผาหลัก
กรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุม
โรงเรียนบานแมสุขใน
กรรมการ
4. นางเสงี่ยม หอมดอก
โรงเรียนบานแมหลาย
กรรมการ
5. นางอรพิน ชุมเชย
โรงเรียนชุมชนบานแมปาก
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อินทรรุจิกลุ
โรงเรียนบานแมกระตอม
ประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา แสนปญญา
โรงเรียนบานสระ
กรรมการ
3. นางอัญชลี สุรินทร
โรงเรียนบานบงตัน
กรรมการ
4. นายเรืองสินธุ หอมดอก
โรงเรียนบานแมหลาย
กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ ถิ่นถา
โรงเรียนบานไผลอม
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
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1. นายประจวบ ปงใจ
โรงเรียนบานวังเลียง
ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุรินทร
โรงเรียนบานบงตัน
กรรมการ
3. นายเอก ลือโฮง
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการ
4. นายสุนทร หงุยกระโทก
โรงเรียนบานปากถ้ํา
กรรมการ
5. นายอรุจิวัฒน วิระคํา
โรงเรียนปากจอกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเครื่องรอนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
โรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร เชื้อหมอ
โรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นายแอด ชาวนาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิ
โรงเรียนนานอย
กรรมการ
6. นายพิทักษ ตักโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบานทุง
กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
8. นายดําริ จิณะ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายมานพ ตาอินวงค
โรงเรียนยาบหัวนา
กรรมการ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. นางสาวบุษมาศ แบงทิศ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานหวยฮอม
11. นายสุนทร พลพงษ
กรรมการ
โรงเรียนบานนาหลวง
12. นายเอกชัย ตันแข็ง
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยฮอม
13. นายวรายุทธ ตุยดา
กรรมการ
โรงเรียนบานในเวียง
14. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล
กรรมการ
โรงเรียนบานแมคํามีรัตนปญญา
15. นายธนภัทร พรหมขันธ
กรรมการ
โรงเรียนบานแมหลาย
16. นางชลพิณฑ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนบานวังหลวง
17. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
18. นายวิเชียร เกิดโต
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. นางฐิติพร ไขแสง
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
โรงเรียนบานปาแดง
20. นายธนากร อําไพจิตร
กรรมการและเลขานุการ
4.12 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
โรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร เชื้อหมอ
โรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นายแอด ชาวนาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิ
โรงเรียนนานอย
กรรมการ
6. นายพิทักษ ตักโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบานทุง
กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
8. นายดําริ จิณะ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายมานพ ตาอินวงค
โรงเรียนยาบหัวนา
กรรมการ
10. นางสาวบุษมาศ แบงทิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
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ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานหวยฮอม
11. นายสุนทร พลพงษ
กรรมการ
โรงเรียนบานนาหลวง
12. นายเอกชัย ตันแข็ง
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยฮอม
13. นายวรายุทธ ตุยดา
กรรมการ
โรงเรียนบานในเวียง
14. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล
กรรมการ
โรงเรียนบานแมคํามีรัตนปญญา
15. นายธนภัทร พรหมขันธ
กรรมการ
โรงเรียนบานแมหลาย
16. นางชลพิณฑ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนบานวังหลวง
17. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
18. นายวิเชียร เกิดโต
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. นางฐิติพร ไขแสง
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
โรงเรียนบานปาแดง
20. นายธนากร อําไพจิตร
กรรมการและเลขานุการ
4.13 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเครื่องรอน ประเภทบินนาน ป.4-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
โรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร เชื้อหมอ
โรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นายแอด ชาวนาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิ
โรงเรียนนานอย
กรรมการ
6. นายพิทักษ ตักโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบานทุง
กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
8. นายดําริ จิณะ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายมานพ ตาอินวงค
โรงเรียนยาบหัวนา
กรรมการ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.นางสาวบุษมาศ แบงทิศ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานหวยฮอม
11. นายสุนทร พลพงษ
กรรมการ
โรงเรียนบานนาหลวง
12. นายเอกชัย ตันแข็ง
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยฮอม
13. นายวรายุทธ ตุยดา
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14. นางฐิติพร ไขแสง
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
โรงเรียนบานปาแดง
15. นายธนากร อําไพจิตร
กรรมการและเลขานุการ
4.14 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยติดลอขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
โรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร เชื้อหมอ
โรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นายแอด ชาวนาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิ
โรงเรียนนานอย
กรรมการ
6. นายพิทักษ ตักโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบานทุง
กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
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8. นายดําริ จิณะ
9. นายมานพ ตาอินวงค
10. นางสาวบุษมาศ แบงทิศ

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
โรงเรียนยาบหัวนา
กรรมการ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานหวยฮอม
11. นายสุนทร พลพงษ
กรรมการ
โรงเรียนบานนาหลวง
12. นายเอกชัย ตันแข็ง
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยฮอม
13. นายวรายุทธ ตุยดา
กรรมการ
โรงเรียนบานในเวียง
14. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล
กรรมการ
โรงเรียนบานแมคํามีรัตนปญญา
15. นายธนภัทร พรหมขันธ
กรรมการ
โรงเรียนบานแมหลาย
16. นางชลพิณฑ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนบานวังหลวง
17. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
18. นายวิเชียร เกิดโต
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. นางฐิติพร ไขแสง
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
โรงเรียนบานปาแดง
20. นายธนากร อําไพจิตร
กรรมการและเลขานุการ
4.15 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเครื่องบันพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปลอยดวยมือ) ม.1-ป.3
1. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
โรงเรียนสองพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร เชื้อหมอ
โรงเรียนบานหลวง
กรรมการ
3. นายแอด ชาวนาน
โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
กรรมการ
4. นายภิญโญ สุวรรณ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายสัจจะ รุณวุฒิ
โรงเรียนนานอย
กรรมการ
6. นายพิทักษ ตักโพธิ์
โรงเรียนชุมชนบานทุง
กรรมการ
7. นายวศิน มังคลาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ
8. นายดําริ จิณะ
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
กรรมการ
โรงเรียนยาบหัวนา
9. นายมานพ ตาอินวงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
10. นางสาวบุษมาศ แบงทิศ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานหวยฮอม
11. นายสุนทร พลพงษ
กรรมการ
โรงเรียนบานนาหลวง
12. นายเอกชัย ตันแข็ง
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยฮอม
13. นายวรายุทธ ตุยดา
กรรมการ
โรงเรียนบานในเวียง
14. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล
กรรมการ
โรงเรียนบานแมคํามีรัตนปญญา
15. นายธนภัทร พรหมขันธ
กรรมการ
โรงเรียนบานแมหลาย
16. นางชลพิณฑ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนบานวังหลวง
17. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร
กรรมการ
โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
18. นายวิเชียร เกิดโต
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. นางฐิติพร ไขแสง
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
โรงเรียนบานปาแดง
20. นายธนากร อําไพจิตร
กรรมการและเลขานุการ
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มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.6 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายกนก อยูสิงห
รองผูอํานวยกาสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายศักดิ์ศิลป ตาขันทะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองกวาง
รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล พรมปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมทราย
รองประธานกรรมการ
4. นายสมบูรณ จงรักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแรม
กรรมการ
5. นายสมาน โนรินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
กรรมการ
6. นายปริญญา ลุนภูงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานผารางวังหมอ
กรรมการ
7. นายอดุลย นาเทพ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังปก
กรรมการ
8. นายธงชัย คําปวง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการ
9. นายสุเมศวร พรหมมินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงคัวะ
กรรมการ
10. นายมานิตย ธีระวงศนันท โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
กรรมการ
11. นายศานิต เภาออน
โรงเรียนบานไผโทน
กรรมการ
12. นายบุญมา ศรีระวัตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผโทน
กรรมการ
13. นายกิตติศักดิ์ แสนคํา
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
14. นางเบญมาศ มณเฑียร
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร อํานวยความ
สะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายมงคล พรมปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมทราย
2. นายสมาน โนรินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
3. นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ
โรงเรียนบานรองกวาง
4. นายมาโนช เมืองพรม
โรงเรียนบานรองกวาง
5. นายบุญรี่ ใจดี
โรงเรียนบานไผโทน
6. นายทวีศักดิ์ วัตถุเจริญ
โรงเรียนบานแมทราย
7. นายมังกร ทาววรรณชาติ โรงเรียนบานแมแรม
8. นายจิระวัฒน วาสนตระกูล โรงเรียนบานทุงคัวะ
9. นายมงคล ชื่นสนธิพันธุ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
10. นายดุลปุริน คลี่ใบ
โรงเรียนบานไผโทน
11. นางไกรสร มูลเมือง
โรงเรียนบานรองกวาง
12. นายสมคัด กองศรี
โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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13. นายทศพร ยานะวิน
14. นายพศิน เกาทัณฑ
15. นางดารา ศรีวิชัย
16. นายมังกร วันละ
17. นางดารี รอยเร็ว
18. นายมาโนช บุญคุม
19. นายสมบูรณ วิเชียรกันทา
20. นายอภิรัช บุญดวง
21. นายอนันต ตายัน
22. นายประดิษฐ ปญญาสี
23. นายวีระพงษ ยอดตาคํา
24. นายยก เปนดี
25. นายพิชัย ยี่เข็ญ
26. นายธวัชชัย ทาขาว
27. นายอนันต สันปาเปาแกว
28. นายสาคร ปราบสงบ
29. นายเมทิน ริพล
30. นายภานุกร เบาเชื้อ
31. นายวรพงษ สุกใส

โรงเรียนบานวังปง
โรงเรียนบานรองกวาง
โรงเรียนบานรองกวาง
โรงเรียนบานแมทราย
โรงเรียนบานแมทราย
โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
โรงเรียนบานไผโทน
โรงเรียนบานปางยาว
โรงเรียนบานวังปง
โรงเรียนบานแรม
โรงเรียนบานแรม
โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
โรงเรียนบานผารางวังหมอ
โรงเรียนบานทุงคัวะ
โรงเรียนบานแมทราย
โรงเรียนบานรองกวาง
โรงเรียนบานรองกวาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการทีก่ ําหนดพรอมอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการ
ประกวดแขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการแขงขัน วิธีการประกวด
แขงขัน และอํานวยความสะดวกบริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายปริญญา ลูนภูงาน
ผูอํานวยการโรงเรียน
บานผารางวังหมอ
2. นายมาโนช บุญคุม
โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
3. นางประไพวรรณ กิติคู
โรงเรียนบานผารางวังหมอ
4. นางสาวศิริพรรณ ขันคํานันตะ
โรงเรียนบานแมแรม
5. นางสาวนิรมล บุญดา
โรงเรียนบานแมแรม
6. นางสาวทิพวรรณ ปญญากวาว
โรงเรียนบานแมแรม
7. นายวรพงษ สุกใส
โรงเรียนบานรองกวาง
8. นางสาวอนิญชกาณจน อักษรแปลง โรงเรียนบานรองกวาง
9. นายธนพล วงศสุวรรณ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
10. นางสาวนิภาพร รมเย็น
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
11. นายดุลปุริน คลี่ใบ
โรงเรียนบานไผโทน
12. นางกนกอร อายุยืน
โรงเรียนบานไผโทน
13. นายพิชิตศักดิ์ เหมือนแกว
โรงเรียนบานแมทราย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. นายกิตติฤกษ ชัยนันท
15. นางวาสนา เสภารัตนานันท
16. นางสุภัคดิ์ การเรือน

โรงเรียนบานวังปง
โรงเรียนบานน้ําโคง
โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม

กรรมกการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานและรับลงทะเบียน นักเรียน และครูผฝู กสอน ตลอดจนดูแลความเรียบรอยของการ
ดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมตางๆ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจําป 2557
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมชัย คําขาด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายมาตย ใจจริม
โรงเรียนบานสันทะ
3. นางพิกุล บุญสูง
โรงเรียนบานหาดรั่ว
4. นายประยูร บัวบาน
โรงเรียนบานวังเลียง
5. นางภัสวลัย นุมนวล
โรงเรียนบานวังฟอน
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ชํานาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายสมคิด วรรณภพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 2
3. นายวิสุทธิ์ ไชยปน
โรงเรียนบานไรออย
4. นางปทุมวัน มหาดิลคนพรัตน
โรงเรียนวัดพระหลวง
5. นางสาวชนัญธิดา กาสิชัย
โรงเรียนบานไผโทน
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค สีเทา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นางลัดดา บุญเรือง
โรงเรียนบานดู
3. นางธนัชญา สุยานะ
โรงเรียนบานหาดรั่ว
4. นางสาวจันทรัช หมื่นโฮง
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
5. นางวาสนา แกวสุก
โรงเรียนวัดรองเย็น
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุการณดา ศรีสเก็ต
โรงเรียนบานนันทาราม
2. นายณรงค ศิริองค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2
3. นางจารุวรรณ สุขทอง
โรงเรียนบานหวยไร
4. นางแสงเดือน ทาขัด
โรงเรียนบานปากจอก
5. นางสุพิน ใจตุรงค
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1. นางปรานอม ปทุมวิง
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ลํานวล
โรงเรียนบานหนองตอง
กรรมการ
3. นางเพชรรัตน ศรีเทพ
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
กรรมการ
4. นางสาวจุติมากูล อุนใจ
โรงเรียนบานดอนมูล
กรรมการ
5. นางศศิมา แหลมหลวง
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปรานอม ปทุมวิง
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
ประธานกรรมการ
2. นางโสภา เชื้อสะอาด
โรงเรียนปวพิทยา
กรรมการ
4. นางเบญจรุณพร บุญชัยพร
โรงเรียนบานแมจองไฟ
กรรมการ
4. นายสงคราม ปนรัตน
โรงเรียนแมยางเปยว
กรรมการ
5. นางศศิมา แหลมหลวง
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตรสั้นป.1-ป.6
1. นางมยุรีย อัฐวงศ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร ภิรดา
โรงเรียนบานหวยไซ
กรรมการ
3. นายเผด็จ ยินดีผล
โรงเรียนวัดศรีดอก
กรรมการ
4.นางสาวจันทรัช หมื่นโฮง
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการ
5. นายชาญชัย สีแดด
โรงเรียนบานหวยฮอม
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตรสั้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย อัฐวงศ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นายธีระพันธ หิรัตนพันธ
โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรบํารุง)
กรรมการ
3. นางศิริรัตน วังซาย
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการ
4. นายเผด็จ ยินดีผล
โรงเรียนวัดศรีดอก
กรรมการ
5. นายชาญชัย สีแดด
โรงเรียนบานหวยฮอม
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางวันดี มะโนรา
โรงเรียนบานวังชาง
ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ฝนเครือ
โรงเรียนบานน้ําริน
กรรมการ
3. นางวรพิรานันท ฐานะปญญากุล
โรงเรียนบานลู
กรรมการ
4. นางเสาวภาคย จักรหา
โรงเรียนบานลู
กรรมการ
5. นางจุไรรัตน กันยะมี
โรงเรียนเจริญศิลป
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดละครประวัติศาสตร ป.1-ม.3
1. นางสุรพี ร เดชอุปการ
โรงเรียนวัดศรีภูมิ
ประธานกรรมการ
2. นายสมาน คําปวน
โรงเรียนบานทุงต๋ํา
กรรมการ
3. นางสาวภวิกา มะลิ
โรงเรียนบานแมรงั
กรรมการ
4. นางนงนภัส วังษอาสา
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
5. นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดเลนนิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปราณี อนันชัย
โรงเรียนบานลู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมรินทร คงผาสุก
โรงเรียนบานถ้ําลอด
กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เปอรทอง
โรงเรียนวังทองวิทยา
กรรมการ
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4. นางอรุณ กันทะหลา
5. นางนงเยาว รัตนทอง
4.12 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางลํายอง นันทสาร
2. นางวัลลภา ยศปน
3. นางสุภาพ เสนากุล
4. นายมานพ สวนโพธิ์
5. นางกรวรรณ ใจเฉพาะ
4.13 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสุการณดา ศรีสเก็ต
2. นายบุญมี สมปาน
3. นางพัชรี ปนทวัง
4. นางสิงหา ขยัก
5. นางปยนุช ชุมเย็น
4.14 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสมจิตร ดีสีปาน
2. นางสุนทลักษณ นราวิทยานุรักษ
3. นางบังอร เทพสาร
4. นางอรชร รมเย็น
5. นางจิระพรรณ ศิริมงคล
4.15 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางเครือวัลย คําสี
2. นายครรชนพล ประใจ
3. นายสรรชัย ธิวงษา
4. นางจิระพร อันปญญา
5. นายอาคม ชาญเดช
4.16 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางเครือวัลย คําสี
2. นางพัชนี คําปา
3. นายสกายดาว ใจสักเจริญ
4. นางสาวสีเภา กาศอินตา
5. นางอัจฉราพรรณ อาโน
4.17 คณะกรรมการตัดสิน
1. พระมหาทองลอม สุเมโธ
2. นางกมลพร ปรัชญาโนทัย
3. นางกิ่งษร เปาวัลย
4. นางอารีย ธรรมเสนา
5. นางสาวจริญญา หมดมลทิน

โรงเรียนบานวังชิ้น
กรรมการ
โรงเรียนบานหนองมวงไข
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
โรงเรียนบานหนองมวงไข
ประธานกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแมทะ
กรรมการ
โรงเรียนบานปงพราว
กรรมการ
โรงเรียนบานปากกาง
กรรมการ
โรงเรียนบานหนุนเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
โรงเรียนบานนันทาราม
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานปาแดงงาม
กรรมการ
โรงเรียนหวยทราย
กรรมการ
โรงเรียนบานน้ําริน
กรรมการ
โรงเรียนบานปาแดง
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานแมจัน
กรรมการ
โรงเรียนบานน้ําจํา
กรรมการ
โรงเรียนบานปงพราว
กรรมการ
โรงเรียนมารดาอุปถัมถ
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
โรงเรียนบานนาจักร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง
กรรมการ
โรงเรียนบานมวงคํา
กรรมการ
โรงเรียนบานแมแรม
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
โรงเรียนบานนาจักร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนเวียงกาหลง
กรรมการ
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานแมปาน
กรรมการ
โรงเรียนเจริญศิลป
กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนตแปล(อังกฤษ) ป.1-ม.3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ประธานกรรมการ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
โรงเรียนบานแมทรายโรงเรียน
กรรมการ
โรงเรียนบานหนองทาควาย
กรรมการ
โรงเรียนบานหนองบัวหลวง
กรรมการ
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการและเลขานุการ
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4.18 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดสวดมนตแปล(ไทย) ป.1-ม.3
1. พระมหาทองลอม สุเมโธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ประธานกรรมการ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
2. นางจินตนา สัมฤทธิ์
โรงเรียนชุมชุนบานปงปาหวาย
กรรมการ
3. นางกิ่งษร เปาวัลย
โรงเรียนบานหนองทาควาย
กรรมการ
4. นายเกิด ทํามะหรัง
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
กรรมการ
5. นางกมลพร ปรัชญาโนทัย
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.7 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายเชษฐา ชนนานนท
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายสมภพ มุงทอง
ประธานกลุมเครือขายชอแฮนาจักร
รองประธานกรรมการ
3. นายเสถียร วิทยาภรณพงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
รองประธานกรรมการ
4. นายพีรวิชญ สิริปญ
 ญาแสง
ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาราม
กรรมการ
5. นายธนวัช วุฒิเมธารักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานใน
กรรมการ
6. นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนไคร
กรรมการ
7. นายโยธิน รุธีรยุทธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาตอง
กรรมการ
8. นายมโน แกวพินิจ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแต
กรรมการ
9. นายประศาสน สองแคว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนดี
กรรมการ
10. นายประสงค เกียรติการัณย ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาจักร
กรรมการ
11. นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมลัว
กรรมการ
12.นายสงเสริม เขื่อนสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลา
กรรมการ
13. นายนพรัตน สวนบุญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแดง
กรรมการ
14. นายประสิทธิ์ อนจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแขม
กรรมการ
15. นายกรัญย เฮงพานิช
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวฝาย
กรรมการ
16. นางไพรพรรณ จันทรทิพย
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
17. นายมานพ บุญทน
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
18. นายพชุตม คงทอง
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
19. นางอรพินท สุกพันธ
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
20.นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
21. นายกรัณฑ สมจิตร
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร อํานวย
ความสะดวกใหกบั คณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
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2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายเสถียร วิทยาภรณพงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
2. นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนไคร
3. นายมโน แกวพินิจ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแต
4. นายเฉลิมพล ถุงพลอย
โรงเรียนบานหนองแขม
5. นายภาณุพงษ ทาประเสริฐ
โรงเรียนบานปาแดง
6. นายมานิตย พริบไหว
โรงเรียนบานเหลา
7. นายกิตติพล คชปญญา
โรงเรียนบานใน
8. นายสัมพันธ จอมเขียว
โรงเรียนวัดตนไคร
9. นายณรงค สีเทา
โรงเรียนบานพันเชิง
10. นายเฉลิมชัย คําขาด
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
11. นายสมเกียรติ นิลเกตุ
โรงเรียนอนุบาลแพร
12. นายสุพจน ดวงมณี
โรงเรียนบานแมลัว
13. นักการภารโรงทุกคน
โรงเรียนอนุบาลแพร
14. นายมานพ บุญทน
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการที่กําหนดพรอมอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการ
ประกวดแขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการแขงขัน วิธีการประกวด
แขงขัน และอํานวยความสะดวกบริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นางอรพินท สุกพันธ
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
2. นางราตรี กรรณิการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
3. นางชเนตตี ชัยรัตน
โรงเรียนอนุบาลแพร
4. นางอมรา วิจฝน
โรงเรียนอนุบาลแพร
5. นางอัจฉริยาภรณ จงสุข
โรงเรียนอนุบาลแพร
6. นางถนอม พริ้งเพลิด
โรงเรียนอนุบาลแพร
7. นางบุพพัณห บัวบานแยม
โรงเรียนอนุบาลแพร
8. นางสุทิน ฝกฝาย
โรงเรียนอนุบาลแพร
9. นางศิริพร สีเทา
โรงเรียนอนุบาลแพร
10. นางสาวนาถลดา พิกุลทอง
โรงเรียนอนุบาลแพร
11. นางสิรินทร พรมลังกา
โรงเรียนอนุบาลแพร
12. นางบุญเรือง หอมจันทร
โรงเรียนอนุบาลแพร
13. นางปราณีย วีระชาติ
โรงเรียนอนุบาลแพร
14. นางศนิ กฤติยะโชติ
โรงเรียนอนุบาลแพร
15. นางลาวัลย ฉลอม
โรงเรียนอนุบาลแพร
16. นางนงคราญ มานพกาวี
โรงเรียนอนุบาลแพร
17. นางอุษณีย อินทรชิต
โรงเรียนอนุบาลแพร
18. นางแสงเดือน ศาสตรานุเคราะห โรงเรียนอนุบาลแพร
19. นางอัมพร คํามีศรี
โรงเรียนอนุบาลแพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. นางสุมาลี ผสมทอง
21. นางพีรพรรณ ใจกลม
22. นางนพพร แบงทิศ
23. นางกัลยา วรรณมณี
24. นางดวงฤทัย เหมืองจา
25. นางสุวิมล ขัดแกว
26. นางรัชนีกร รัชฎาวงษ
27. นางศุจินันท เสนาธรรม
28. นางสาวเบญจมาศ ขัยวรรณคุปต
29. นางนิภา เครือพัฒนเวช
30. นางพิไลวรรณ แสนคํา
31. นางวริทธิ์นันท จันทรสี
32.นางนันทาวดี ถิ่นสุข
33. นางปราณี กอนคํา
34. นางสาวจันทรเพ็ญ ออนนอม
25. นางปรานอม พันธเลิศเมธี
36. นางไพพรรณ จันทรทิพย

โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานงานและรับลงทะเบียน นักเรียน และครูผฝู กสอน ตลอดจนดูแลความ
เรียบรอยของการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาการกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในกิจกรรมตางๆ
และปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจําป
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4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางเกล็ดทอง ภูไพศาล
โรงเรียนฮางต่ํา
กรรมการ
3. นางวราภรณ สมประเสริฐ
โรงเรียนบานหาดเค็ด
กรรมการ
4. MissSara Miller
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
5. นางจารุนันท สลักลาย
โรงเรียนบานเวียงทอง
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมนัชยา ปอมรบ
โรงเรียนบานปง(ปอมประชานุกูล)
ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา กาญจนัมพะ
โรงเรียนทุง ขาม
กรรมการ
3. นายบุญโท ไพศาล
โรงเรียนชุมชนบานเมืองปอน
กรรมการ
4. MissSusan Elyse Plaggemars โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
5. นางจรรยา แผนทอง
โรงเรียนจรูญลอง
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรินทรดา วรินทร
โรงเรียนบานหวยไร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย อองกุลนะ
โรงเรียนแมเชียงรายวิทยา
กรรมการ
3. Mr.Drew Mico Dube
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
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4. นายณรงฤทธิ์ วิชา
5. นายสันติราษฎร สุธรรม

โรงเรียนบานปน
โรงเรียนอนุบาลแพร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.4 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายธัญธเนศ เวชขลัง
โรงเรียนบานสะเลียม
ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย กัณโฑ
โรงเรียนวัดสันคะยอม
กรรมการ
3. นางรวงทอง ครองไชย
โรงเรียนชุมชนบานแมใส
กรรมการ
4. Mr.Ryan L Hickey
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
5. นางสาวสุธีรา ธุระทํา
โรงเรียนบานปงทาขาม
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ เอนกนันท
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางสุภชา ชาวนาน
โรงเรียนบานยางขาม
กรรมการ
3. นางสาวยุพิน สันถวเมตต
โรงเรียนบานดอนคํา
กรรมการ
4. MissCaitlyn Marie Braley
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
5. นางสายหยุด จันทรมา
โรงเรียนบานใหม
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ตาขันทะ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล วัดคํา
โรงเรียนบานเฟอยลุง
กรรมการ
3. MissEmily Weagraff
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
4.นางสาวศิรภัสสร คําถาวร
โรงเรียนอนุบาลแมใจ
กรรมการ
5. นางอังศุมาศ กุลดิลก
โรงเรียนบานบอแกว
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา บอทเนวิค
โรงเรียนบานถิ่นวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. Mr.Joel Kingsley Lowther
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
3. นางนันนภา เขียวงาม
โรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง
กรรมการ
4. นางภัทธิดา โพธิ์เกตุ
โรงเรียนบานบุญนาค
กรรมการ
5. นางจริญา มีใจ
โรงเรียนปากจอกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร มะละสาร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานาน เขต 2
3. MissKara Paige Harris
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
4. นางภารดี รูปศรี
โรงเรียนขุนขวากวิทยา
กรรมการ
5. นางจีรพรรณ ทุงโปรง
โรงเรียนบานน้ําริน
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขัน Multi SkillS Competition ป.4-ป.6
1. นางพิกุล บุญรักษา
โรงเรียนบานหนองน้ํารัด
ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย ขาววัด
โรงเรียนบานปาเหมือด
กรรมการ
3. นางพวงพร เรือนคํา
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
กรรมการ
4. Mr.Jesse Lehman
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการ
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5. นางปยะมาลย คํากอน
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขัน Multi SkillS Competition ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี นันทะไสย
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ แหวนวัง
โรงเรียนบานสระ
กรรมการ
3. นางนิภาพร ขัติศรี
โรงเรียนทุง ฮั้ววิทยา
กรรมการ
4. MissEmily Lauren Haas
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
5. นายชวเลิศ ลิทธิพัฒนา
โรงเรียนนาปลากัง้
กรรมการและเลขานุการ
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร วุฒิเมธารักษ
โรงเรียนบานทุงโฮง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
โรงเรียนบานบงตัน
กรรมการ
3. Mr.Derrick Don Domengson
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
Sumingwa
4. นางสาวอุทุมพร บุญชวย
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ
กรรมการ
5. นายยุติธรรม ธรรมโม
โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด
กรรมการและเลขานุการ
4.12 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร สามมา
โรงเรียนเจริญศิลป
ประธานกรรมการ
2. MissHe Menghui
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมนอย
โรงเรียนสวนองุนชียงใหม
กรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ โกลาวัลย
โรงเรียนบานเทอดไทย
กรรมการ
5. นางสาวศิรินันท ปนแกว
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการและเลขานุการ
4.13 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางณภาภัช สายสนองยศ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. MissHe Feng
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
3. นางนุชรี กันทะเนตร
โรงเรียนบานแมจัน
กรรมการ
4. นางสาววิรัชฎาภรณ สารใจ
โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
5. นางสาวปยพร ลือกิตติ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.14 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการพูดภาษาญี่ปุน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญปน แสนบอ
โรงเรียนวัดเหมืองคา
ประธานกรรมการ
2. MissKana Kitamura
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
4. นางสาวจิราพร ชัยติสกุล
โรงเรียนแมลานอยอรุณสิกข
กรรมการและเลขานุการ
4.15คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันตอบปญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางแววตา เข็มวิชัย
โรงเรียนอนุบาลแพร
ประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน ชํานาญ
โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
3. นายวุฒิการ เมธานันธ
โรงเรียนอนุบาลแมทะ
กรรมการ
4. Mr.Jeremiah David Lancaster โรงเรียนบานวังฟอน
กรรมการ
5. นางพนัชกร ศรไชย
โรงเรียนบานไทรยอย
กรรมการและเลขานุการ
4.16 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันตอบปญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายธนิต มูลเกษ
โรงเรียนบานหนองแขม
ประธานกรรมการ
2. นางประทิน ศรีสองสม
โรงเรียนชุมชนปากอดํา
กรรมการ
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3. นายอุดม สุขเสนห
4. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญ
5. นางสุจิตรา กอกอง

โรงเรียนเจริญราษฎร
โรงเรียนบานปาแฝกใต
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.8 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายพูลศักดิ์ สุปนนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง
ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แกวบริสุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น โสพันธุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระหลวง
กรรมการ
4. นายประดิษฐ คํามี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงทาขาม
กรรมการ
5. นายประหยัด ดอกแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสรางโศก
กรรมการ
6. นางวัชรี กาศสนุก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโชคเกษม
กรรมการ
7. นางปรียาภรณ วังคะออม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงหัวหาด
กรรมการ
8. นายมานะ กาศโอสถ
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
9.นางสาวมณฑารพ กาศเกษม
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
10. นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร
ประสานงานความรวมมือระหวางองคกร อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ สนามโรงเรียนบานหัวดง (ระดับประถมศึกษา) ประกอบดวย
1. นายพูลศักดิ์ สุปนนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง
ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น โสพันธุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระหลวง
รองประธานกรรมการ
3. นางสายสวาท มั่งคั่ง
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
4. นางจันทรเพ็ญ ศิริสอน
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
5. นางพัชราพร ดอกจันทร
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
6. นางเพียงขวัญ กระเสาร
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
7. นางอชิรญาณ เมืองมูล
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
8. นางกัญจนาภา กึกกอง
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
9. นายมณเฑียร ทวีปญญา
นักการภารโรง
กรรมการ
10. นายดําริห ดอกแกว
นักการภารโรง
กรรมการ
11. นางสาวจีรนันท สาใจ
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการและเลขานุการ
สนามแขงขันโรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร (ระดับมัธยมขยายโอกาส)
1. นายธีรศักดิ์ แกวบริสุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
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สูงเมนวิทยาคาร
2. นายประดิษฐ คํามี
ผูอํานวยการโรงเรียน
บานปงทาขาม
3. นายพรหมชรินทร มหาดิลกนพรัตน โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
4. นางเพ็ญพัชร ชัยลอม
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
5. นางเครือวัลย สังหาร
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
6. นางนงลักษณ หอตระกูล
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
7. นางสาวดุษฏี สารจินดาพงศ
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
8. นางสาวประภาพร อาจศิริ
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
9. นางสาวพิมลพรรณ กันเดช
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
10. นางสาววรรณา แผลงศร
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
11. นายมานพ ขัดมัน
นักการภารโรง
12. นางสาวศุภนุช ผาทอง
เจาหนาที่ธุรการกลุมสูงเมน

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการพรอมจัดอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการ
ประกวดแขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการประกวดแขงขัน และอํานวย
ความสะดวก บริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
สนามโรงเรียนบานหัวดง(ระดับประถมศึกษา)
1. นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีดอก
2. นายเผด็จ ยินดีผล
โรงเรียนวัดศรีดอก
3. นายอเนก รัตนวิมลชัย
โรงเรียนวัดศรีดอก
4. นางรัตติยา วงศมณี
โรงเรียนวัดศรีดอก
5. นางขนิษฐา ไชยวัฒนานนท
โรงเรียนวัดศรีดอก
6. นางสุวิมล ภาษิตวิไลธรรม
โรงเรียนวัดศรีดอก
7. นางสาวธัญญานุช เพลิดเพลิน
โรงเรียนวัดศรีดอก
8. นางสาวยุวธิดา โสภาหลา
โรงเรียนวัดศรีดอก
9. นางสาวปยธิดา หลายน้ําไหล
โรงเรียนวัดศรีดอก
10. นางสาวรัตติกาล เข็มทอง
โรงเรียนวัดศรีดอก
11. นางสาวเจนจิรา มีมาก
โรงเรียนวัดศรีดอก
12. นายดิเรก เรือนคํา
โรงเรียนวัดศรีดอก
13. นางสาวกาญจนา อินอวยพร
โรงเรียนบานหัวดง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สนามแขงขันโรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร ระดับมัธยมตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายกองแกว รัตนปญญาพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
ประธานกรรมการ
2. นายสําราญ กองโกย
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
รองประธานกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ สุวรรณกาศ
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
กรรมการ
4. นางปทุม รตะบุตร
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
กรรมการ
5. นางอารีย กินาสม
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
กรรมการ
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6. นางนริศรา อองลออ
7. นางจรัญญา เจริญสุข
8. นายสินทร ภิญโญ
9. นางจีราวรรณ สุรัตนานุรักษ
10. นางสาวจินตนา บุญภิโย

โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง
โรงเรียนชุมชนบานบวกโปง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ รับลงทะเบียนนักเรียนที่เขารวมการแขงขันและการจัดทําเอกสารการลงเวลาของกรรมการ ครู
นักเรียน
4. คณะกรรมการตัดสินฝายจัดกินกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสราวุธ ทรงประยูร
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายสิริพงษ สุภาษี
โรงเรียนบานเวียงทอง
กรรมการ
3. นางสาวทุมเวลา ดวงประเสริฐ โรงเรียนบานสถาน
กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สงวนศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานาน เขต 2
5. นายนพรัตน จุณวัตต
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชูรัตน บุญสูง
ขาราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค ดานตระกูล
โรงเรียนบานปาสักปางไม
กรรมการ
3. นางบัวจันทร ชาวลอม
โรงเรียนบานปาเหมียด
กรรมการ
4. นายสุวัฒน ศรีทอง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
กรรมการ
5. นางพิชญา ดีแกว
โรงเรียนบานปง(ปอมประชานุกูล)
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนีย คําหงษา
โรงเรียนบานกวาง
ประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ ฟาเลื่อน
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการ
3. นางทัศนีย นามวงศพรหม
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
กรรมการ
4. นายสุเชษฐ ดวงใจ
โรงเรียนหวยมะเกลือวิทยา
กรรมการ
5. นายสมเกียรติ แสนบอ
โรงเรียนบานปากจอกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไตรยศ เสรีรักษ
โรงเรียนบานเวียงทอง
ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ชี่นสนธิพันธ
โรงเรียนรองกวาง (จันทิมาคม)
กรรมการ
3. นายสุนทร พิลาลัย
โรงเรียนบานหวยไคร
กรรมการ
4. นายพิทักษ โพธิ์ทอง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรรมการ
5. นายบูชิต สอนอุน
โรงเรียนบานวังเลียง
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.9คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
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1. นายประสิทธิ์ อินวรรณา
2.นายองคการ ปอมรบ
3. นายสมคิด กันทะใจ
4. นายสุทัศน จินดารัตน
5. นายนิคม ทิมา
6. นายอุดม อินสวรรค
7. นายสงา หมอนเขื่อน
8. นายรณยุทธ วงศพยา
9. นายเชิด คําปลิว
10. นายสุวิทย แบงทิศ
11. นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
12. นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน
13. นายนิคม กอนคํา
14. นายจรัญ พันธกสิกรรม
15. นายธีรพงศซื่อตรง
16. นายทวี มะทะ
17. นางภณิดา ทองประไพ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต1
ประธานกลุมเครือขายการศึกษา
พญาพล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมหลาย
ผูอํารวยการโรงเรียนบานวังชาง
ผูอํารวยการโรงเรียนบานสันปาสัก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนเขือ่ น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาคูหา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดง
ผูอํานวยการโรงเรียน
บานแมหลายกาซอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุง ลอม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําชํา
(วิชัยชนานุเคราะห)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถิ่น
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖๔ กลุม สาระการเรียนรูก ารงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. คณะกรรมการฝายสถานที่
1. นายทวี มะทะ
2. นายรณยุทธ วงศพยา
3. นายยุทธการณ กฤติยะโชติ
4. นายพัฒนวิทย หอมดอก
5. นายมนตชัย หมอนเขื่อน
6. นายศาสตรา บอคํา
7. นายสมคิด ปญญายงค
8. นายนิคม ไชยนิลวงศ
9. นายทินกร พิริยะชนานุสรณ
10. นายเรืองสินธุ หอมดอก
11. นายวีรพันธ ประมายันต
12. นายเมธา มานพกาวี

ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถิ่น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเหนือ
โรงเรียนบานน้ําชํา(วิชัยฯ)
โรงเรียนวัดทุง ลอม
โรงเรียนบานแมแคม
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานนาคูหา
โรงเรียนบานถิ่นฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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13. นายทองอยู พจนา
14. นายประยุทธ เขื่อนแกว
15. นายสมบูรณ ปญญาเหมือง
16. นายณัฐชัย ทนันชัย
17. นายหลั่ง สุธรรม
18. นายสมาน เขียวแกว
19. นายบริสุทธิ์ ขวารัตน
20. นายสุรินทร กองโกย
21. นายวิรัตน ยาสุป
22. นายสํารวย คํายวง
23. นายเกตุ สุธรรม
24. นายบุญเชิด มาอุตสาห
25. นายทิวทัศน ตุยดา
26. นายสะวิน แนวนัน
27. นายสิริพงษ อินทํา
28. นายสมคิด ฝาเรือนดี
29. นายธวัชชัย นาหวย

โรงเรียนบานปง
โรงเรียนบานสวนเขื่อน
โรงเรียนบานสวนเขื่อน
โรงเรียนบานศรีสิทธิ์
ลูกจางประจําโรงเรียนบานสันปาสัก
ลูกจางประจําโรงเรียนบานวังชาง
โรงเรียนบานแมหลายกาซอง
โรงเรียนบานโปงศรี
โรงเรียนบานทุงเหนือ
โรงเรียนบานน้ําชํา(วิชัยฯ)
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานหวยมา
โรงเรียนบานปง
โรงเรียนบานนาคูหา
โรงเรียนบานถิ่นฯ
โรงเรียนบานถิ่นฯ
โรงเรียนบานถิ่นฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่ วางแผนผังหองเรียน เต็นทและเวที ตรวจความพรอมและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณการแขงขันกิจกรรมตางๆ เพือ่ ใหพรอมดําเนินการแขงขัน จัดเก็บสถานที่หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จ
เรียบรอยและอื่นๆตามความเหมาะสม ณ โรงเรียนบานถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) และจัดเตรียมดูแลการใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณตางๆ ในพิธีเปด – พิธีปด เวทีการแขงขันหองที่ใชเปนสถานที่ดําเนินการแขงขัน การบันทึกภาพ
กิจกรรมการดําเนินงานและอื่นๆที่มอบหมาย
3.คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายจรัญ พันธกสิกรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยมา
ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ จินดารัตน
โรงเรียนบานน้ําชํา(วิชัยฯ)
กรรมการ
3. นางนพภัสสร ปานหมอก
โรงเรียนบานน้ําชํา(วิชัยฯ)
กรรมการ
4. นางพรทิพย นาแหลม
โรงเรียนบานดง
กรรมการ
5. นางสาวสุภกานต เขื่อนเกา
โรงเรียนบานดง
กรรมการ
6. นางทัศนีย สุปนนะ
โรงเรียนบานหวยมา
กรรมการ
7. นางเกศรินทร ศรีโพธิ์
โรงเรียนบานหวยมา
กรรมการ
8. นางอรทัย นันทสุวรรณ
โรงเรียนบานหวยมา
กรรมการ
9. นางพรนภา อะทะเสน
โรงเรียนวัดศรีภูมิ
กรรมการ
10. นางจันทรเพ็ญ ทิพยโพธิ์
โรงเรียนวัดศรีภูมิ
กรรมการ
11. นางจุราภรณ วงศฉายา
โรงเรียนวัดทุง ลอม
กรรมการ
12. นางศุภลักษณ สุวรรณรัตน
โรงเรียนวัดทุง ลอม
กรรมการ
13. นางบุญอิม่ ศรีวันทนาสกุล
โรงเรียนวัดทุง ลอม
กรรมการ
14. นางสาวปริญญา สายซอ
โรงเรียนบานปง
กรรมการ
15. นางกิตตินันท เขื่อนเกา
โรงเรียนบานปง
กรรมการ
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16. นางสาวปยะวรรณ ฝายถิ่น
17. นางเสงี่ยม หอมดอก
18. นางสุชาดา บอทเนวิค
19. นางชลพินท พัฒนสารินทร
20. นางพิสมัย แกวทอง
21. นางอมรศรี นามลี
22. นางธิดารัตน เนื่องพืช
23. นางสาวรวิภา ถิ่นสุข

โรงเรียนบานปง
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานถิ่นฯ
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนบานแมหลายกาซอง
โรงเรียนบานนาคูหา
โรงเรียนบานถิ่นฯ
โรงเรียนบานถิ่นฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ รับลงทะเบียน รับรายงานตัว นักเรียนทีเ่ ขารวมแขงขัน คณะกรรมการตัดสิน รับ สง รายงานผล
การแขงขัน ประสานงานและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย (กิจกรรมการแขงขันละ ๒ คน)
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
การงานอาชีพ
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป
โรงเรียนบานวังฟอน
ประธานกรรมการ
2. นางอําภา กาศสนุก
โรงเรียนบานมวงคํา
กรรมการ
3. นายอํานวย ใจคํา
โรงเรียนตําบลริมปง
กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ
โรงเรียนบานถือตอง
กรรมการ
5. วาที่รอยตรีพิพกั ษชัย ปนเต็ม
โรงเรียนบานดอนชัย
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเลื่อน นรรัตน
โรงเรียนบานแมคํามี
ประธานกรรมการ
2. นางผองศรี อูเงิน
โรงเรียนบานปงทาขาม
กรรมการ
3.นายจิราวุฒิ สมวงษา
โรงเรียนบานไรออย
กรรมการ
4. นายสมาน สิทธิเจริญ
โรงเรียนบานนาหน่ํา
กรรมการ
5.นายอนันต สารบุรุษ
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันจักสานไมไผ ป.4-ป.6
1. นายสุรเดช ธรรมชันธ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี วัชรปรีชา
โรงเรียนบานแมปาก
กรรมการ
3. นางสายใจ พลสิงห
โรงเรียนบานหนองแหง
กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคํา
โรงเรียนบานไรตีนตก
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน คําน้ําปาด
โรงเรียนชุมชนบานเหมืองหมอ
ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร พรหมเผา
โรงเรียนบานป
กรรมการ
3. นายกาเชีย ถือแกว
โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
4. นายสมจิตร พรหมเผา
โรงเรียนบานป
กรรมการ
5. นางบุญยงค คําตั๋น
โรงเรียนบานปาแดง
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ หมอกรอง
โรงเรียนบานรองฟอง
ประธานกรรมการ
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2. นางนวลจันทร เยาวรัตน
โรงเรียนบานหวยกูด
กรรมการ
3. นายกนกกร อินตะรัตน
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
กรรมการ
4. นางพัชนีย ทนันชัย
โรงเรียนบานดงอินตา
กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ จินดารัตน
โรงเรียนบานน้ําชํา
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอเนก วิกาหะ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นางสุกลั ยา คํามา
โรงเรียนวัดโชคเกษม
กรรมการ
3. นางชูศรี นุชโพธิ์
โรงเรียนบานงิ้วงาม
กรรมการ
4. นางวาสนา วรรณโกฎิ
โรงเรียนบานดู
กรรมการ
5. นางสุทิพย มงคล
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวิไล กันทะใจ
โรงเรียนบานรองกวาง
ประธานกรรมการ
2. นางมนัสสินี โหนทองหลาง
โรงเรียนบานสลก
กรรมการ
3. นายสมโชค คําแสน
โรงเรียนบานนาคต
กรรมการ
4. นายเกษตร ศรีวรรณา
โรงเรียนบานหนองชางคืน
กรรมการ
5. นางสาวสุสิริ ตาคํา
โรงเรียนบานหวยกาน
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6
1. นายบุญรี่ ใจดี
โรงเรียนบานไผโทน
ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ กันฉิ่ง
โรงเรียนเดนไชยวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
3. นายสมเจตน ไปเร็ว
โรงเรียนทุง หนองขามวิทยา
4. นางปานทอง ปญญาเดช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
5. นายวิทวัส นะภิใจ
โรงเรียนอนุบาลรองกวาง
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม3
1. นายสมใจ มานพ
โรงเรียนวัดน้ําโคง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
โรงเรียนบานปง
2.นางสาวบุษบา พงพุฒิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
3. วาที่รอยตรีส่ ุรศักดิ์ จันทรานิมิต
กรรมการ
โรงเรียนบานชําบอน
4. นายสัญชัย ยอมไธสง
กรรมการ
5. นางภมรวรรณ แจงชูศักดิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมังกร วันละ
โรงเรียนบานแมทราย
ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สีสด
โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรบํารุง)
กรรมการ
3. นายนิมิต มากา
โรงเรียนอนุบาลแมสรวย
กรรมการ
4. นายธนยศ สาริบุตร
โรงเรียนบานอุมลอง
กรรมการ
5. นายมนตชัย หมอนเขื่อน
โรงเรียนบานสวนเขื่อน
กรรมการและเลขานุการ
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไกรสร มูลเมือง
โรงเรียนบานรองกวาง(จันทิมาคม)
ประธานกรรมการ
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2. นางสาวอัมพร จันทรวิมลู
3. นายสันติภาพ ภูสมศรี
4. นางสาวกรรณิการ อุปนันไชย
4.12 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางภัทรฤดี ดาวดึงส
2. นางสาวอาริยา สมิง
3. นางไปรยา พรหมโลก
4. นางแววพรรณ ฉางขาวชัย
5. นางรัตนา ชัยธรรม
4.13 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางรุจริ า ใจเย็น
2. นางสาวณิชานันท ครั่งสี
3. นางวาสนา ดวงเทียน
4. นางแสงจันทร เสืออุดม
5. นางสาวขวัญเรือน สุวรรณสุข
4.14 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางผองพันธ กาศโอสถ
2. นางมยุรฉัตร วิลาชัย
3. นางวีณา ขัตติยะ
4. นางสมจิตต สุวรรณมาศ
5. นางสาวชญานิศ ละอินทร
4.15 คณะกรรมการตัดสิน
อาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย นันทะพงษ
2. นางสาวจารี อินประชา
3. นายเรืองศักดิ์ วังคําฟู
4. นางพุทธพร ปนสกุล
5. นางสาวพกัญญาพร วิภาสกุลเดน
4.16 คณะกรรมการตัดสิน
อาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา บุญตุย
2. นางปริศนา เทพปตุพงศ
3. นางชไมพร สุวรรณเสน
4. นางอาภรณ สมณะ
5. นางสาวจินตจฑุ า เรือนคํา
4.17 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุล
2. นางปานทอง ชัยวิรัช
3. นางอรพิน พลอยสระศรี

โรงเรียนบานแมแปง
กรรมการ
โรงเรียนบานน้ําหมัน
กรรมการ
โรงเรียนบานแต
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
โรงเรียนบานวังหงส
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานปาสักปางไม
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน
กรรมการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
โรงเรียนบานหนองมวงไข
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานเปาปมดงยาง
กรรมการ
โรงเรียนไทยรัฐ 32
กรรมการ
โรงเรียนรองเคาะวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานทุงคัวะ
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
โรงเรียนบานนาจักร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลจรูณลอง
กรรมการ
โรงเรียนชุมชนบานปาสักนอย
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลจุน
กรรมการ
โรงเรียนบานแมลัว
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันทําอาหารจานเดียว (ประเภทขาว) และ
โรงเรียนบานสุพรรณ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานเหลา(พิชัย)
กรรมการ
โรงเรียนบานทาขุมเงิน
กรรมการ
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันทําอาหารจานเดียว (ประเภทขาว) และ
โรงเรียนบานปาเลา
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานปากจอกวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนหนองแรดวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนวัดหวยแกว
กรรมการ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันแกะสลักผักผลไม ป.4-ป.6
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ประธานกรรมการ
โรงเรียนวัดศรีดอก
กรรมการ
โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)
กรรมการ
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4. นางวัฒนาพรจินดาหลวง
5. นางนารี คําราพิศ
4.18 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางดรุณี ศรียงค
2. นางสุทธิดา อุตมา
3. นางดาวเรือง คชพรม
4. นางศิรดา เกษแกว
5. นางกาญจมาศทะตัน

โรงเรียนสบเปงวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานดงเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันแกะสลักผักผลไม ม.1-ม.3
โรงเรียนบานไผโทน
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานนาปลากั้ง
กรรมการ
โรงเรียนแมกงวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานตุมเหนือ
กรรมการ
โรงเรียนบานปง(ปอมประชานุกูล)
กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร
4.19 การสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไชยบุญทา
โรงเรียนบานยานยาว
ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ
โรงเรียนวัดสันคะยอม
กรรมการ
3. นางเยาวรัตน เลิศพิพัฒนกลุ
โรงเรียนบานขอวิทยา
กรรมการ
4. นางสุพัตรา กันยะมี
โรงเรียนบานเดนชุมพล
กรรมการ
5. นางกรรณิการ แสนทวีสุข
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.20 การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.1-ป.3
1. นางสาวนพรัช ลักลอ
โรงเรียนบานนาพูน
ประธานกรรมการ
2. นายอนันต สารบุตร
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
กรรมการ
3. นายพงษศักดิ์ ไชยชมพู
โรงเรียนปางิ้ววิทยา
กรรมการ
4. นายพิพัฒน พังจันทรตา
โรงเรียนบานปาแลวหลวงวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวพิมลพรรณ กันเดช
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
4.21 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เวียงชัย
โรงเรียนชุมชนบานแมปาก
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ชัยธรรม
โรงเรียนบานหวยฮอม
กรรมการ
3. นายทรงพล เวียงชัย
โรงเรียนบานสลก
กรรมการ
4. นางไพรวัลย วรสาร
โรงเรียนบานปน
กรรมการ
5. นายลอราช จองนันตา
โรงเรียนบานแมรงั
กรรมการและเลขานุการ
4.22 การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา ธิติบุญจันทร
โรงเรียนบานแมแรม
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค ศรีทวม
โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม
กรรมการ
3. นายประทีป คําตัน
โรงเรียนบานบอหยวก
กรรมการ
4. นายธีรภัทร ทองบุญ
โรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี
กรรมการ
5. นายธนพล วงศสุวรรณ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการและเลขานุการ
4.23 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3
1. นายนดุลบุรินทร คลี่ใบ
โรงเรียนบานไผโทน
ประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย สิงหคํา
โรงเรียนบานแมปง
กรรมการ
3. นายวัชรพันธ ตันยงค
โรงเรียนบานแมกระตอม
กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ สุทธิวงศ
โรงเรียนบานปาคาปามวง
กรรมการ
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5. นายจักรกฤษณ กังหัน
โรงเรียนเจริญราษฎร
4.24 การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ป.4-ป.6
1. นายดีลาภ ปราบสงบ
โรงเรียนบานวังดิน
2. นายวุฒิชัย โลนันท
โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)
3. นายอรุจิวัฒน วิระคํา
โรงเรียนปากจอกวิทยา
4. นายสรชัช เทพวงศ
โรงเรียนบานปงทาขาม
5. นายนิติพนธ เพชรหาญ
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
4.25 การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3
1. นายดีลาภ ปราบสงบ
โรงเรียนบานคุม
2. นายดิเรก สุป
โรงเรียนบานดง
3. นายธีรพันธ หิรัตนพันธ
โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรบํารุง)
4. นายไกรเลิศ วงศสิงห
โรงเรียนบานนาปลากั้ง
5. นางสาวศิริวรรณ ขันเพชร
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
4.26 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรสั ผูกพันธ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ
2. นางกาญจนาประยูรคํา
โรงเรียนบานปว
3. นายภาคิน ทิพยถา
โรงเรียนบานแมบงใต
4. นางปยาพร ปนตา
โรงเรียนวัดศรีดอก
5. นายพุฒ สังขเกิดสุข
โรงเรียนบานนาตุม
4.27 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุธี พาทีทิน
โรงเรียนชุมชนบานหนุนเหนือ
(แสงศรีวิทยา)
2. นายเสถียร มอยติละ
โรงเรียนวัดศรีสวาง
3. นายภานุพงษ จองปหยา
โรงเรียนบานแพะทุง เจริญ
4.นายอุดม สัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
5.นายชนกันต แสนขัน
โรงเรียนเจริญราษฎร
4.28 การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางชนิดา คําปนจะ
โรงเรียนบานไผโทน
2. นายสมพงษ มหานิล
โรงเรียนบานรอง
3. นางฐานมาศ วรายุ
โรงเรียนบานทุงเจริญ
4. นายพุธพงษ โพธิ์คํา
โรงเรียนบานนาอุนนอง
5. นางสาวนิภารัตน นาขาม
โรงเรียนเจริญศิลป
4.29 การสราง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน จันทรแกว
โรงเรียนบานปาสักปางไม
2. นางสาวธัญญรัตน คชปญญา
โรงเรียนบานคุม
(ประสารราษฎรวิทยา)
3. นายพูนผล พิลาจันทร
โรงเรียนบานมวงยาย
4. นายเขมรัฐ วัลลังกา
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
5. นางสาวณัฐชยาน ทองกก
โรงเรียนปาสักปางไม

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4.30 การสราง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางกรวรรณ กาบกุม
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
2. นายจิรพงษ คําปวง
โรงเรียนบานนอยหวยรินวิทยา
3. วาที่รอยตรีวรภพ หมื่นโฮง
โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะห
ชาวเขา
4. นายพิทักษ เขื่อนใจ
โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา
5.นายเริงชัย เหมืองหมอ
โรงเรียนอนุสรณรัฐประชา
หุนยนต
4.31 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. นายพรอมพงค แปงเครือ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
3. นายพีระชัย อากาศวิภาค
โรงเรียนอนุลาลพิษณุโลก
4. นายองอาจ พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
5. นายมานะ ประจงจิตร
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
6. นายพิษณุ อันบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม
7. นายวรณัฐ หมีทอง
โรงเรียนหนองบัววิทยา
8. นางกมลทิน พมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
9. นางวิมล ประจงจิตร
โรงเรียนเมืองพญาแล
โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม
10. นายลิจิตดง นันตา
โรงเรียนบานสันติสุข
11. นายคําพัด สาพันธ
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
12. นายพนธวิศิษฐ กลางนภา
โรงเรียนบานสันติสุข
13. นายสุนิพร ลาบุตรดี
โรงเรียนปว
14. นายภคพล วัฒนะ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
15. นายจิตรกร ปนทราช
โรงเรียนยุพราช
16. นายวิเชียร มหาพรม
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค
17. นางสาวสมใจ สีดาจันทร
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
18. นายวีระ มาผิว
4.32 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. นายพรอมพงค แปงเครือ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
3. นายพีระชัย อากาศวิภาค
โรงเรียนอนุลาลพิษณุโลก
4. นายองอาจ พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
5. นายมานะ ประจงจิตร
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
6. นายพิษณุ อันบางเขน
โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม
7. นายวรณัฐ หมีทอง
โรงเรียนหนองบัววิทยา
8. นางกมลทิน พมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
9. นางวิมล ประจงจิตร
โรงเรียนเมืองพญาแล
10. นายลิจิตดง นันตา
โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. นายคําพัด สาพันธ
12. นายพนธวิศิษฐ กลางนภา
13. นายสุนิพร ลาบุตรดี
14. นายภคพล วัฒนะ
15. นายจิตรกร ปนทราช
16. นายวิเชียร มหาพรม
17. นางสาวสมใจ สีดาจันทร
18. นายวีระ มาผิว

โรงเรียนบานสันติสุข
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบานสันติสุข
โรงเรียนปว
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนยุพราช
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผลการ
แขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.10 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายธีระวิทย ภิญโญ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล
ประธานกรรมการ
เทพสุนทรินทร
2. นายวัลลภ เอี่ยมละออง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคุม
รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาปูน
กรรมการ
4. นายจรัส สุขวุฒิไชย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยโปง
กรรมการ
5. นายสุวัฒนชัย ยากองโค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังดิน
กรรมการ
กรรมการ
6. นายพีรวัฒน ดีพอ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานทาวะ
รักษาราชการผูอํานวยการโรงเรียน
บานทาวะ
กรรมการ
7. นายธวัชชัย จักรผัน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รักษาราชการผูอํานวยการโรงเรียน
บานแมพราว
8. นายประดิษฐ เชียงอาภัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนชัย
กรรมการ
9. นายถวิล โสภารัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาหลวง
กรรมการ
10. นายปรีชา เตียงเกตุ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชน
กรรมการ
บานกลาง
11. นายอดุลย คําภาพักตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาเลา
กรรมการ
12. นางนิลลาวัณย เรืองรองสมบัติ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแดงฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ วางแผน สนับสนุน การดําเนินกิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖๔ กลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะ ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาปูน
2. นายสุวัฒนชัย ยากองโค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังดิน
3. นายสุรวุฒิ พุทธษร
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
4. นายปริญญา ยศบุญมี
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายกิตตินันท ศรียงค
6. นายสมศักดิ์ พรหมมินทร
7. นายวีรชัย ปทุมวิง
8. นายมนู คําฝน
9. นายสมคิด หงษหนึ่ง
10. นายสําเริง พรมไพร
11. นายอภิชาต รตจีน
12. ภารโรง/พนักงานชางไมทกุ คน
13. นายจรัญ สติมั่น

โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
โรงเรียนบานกลาง
โรงเรียนบานคุม
โรงเรียนบานเตาปูน
โรงเรียนบานคุม
โรงเรียนบานปาแดงฯ
โรงเรียนบานปาเลา
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่ วางแผนผังหองเรียน เต็นทและเวที ตรวจความพรอมและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณการแขงขันกิจกรรมตางๆ เพื่อใหพรอมดําเนินการแขงขัน จัดเก็บสถานทีห่ ลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จ
เรียบรอยและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและงานอื่นๆ ที่มองหมาย ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร โรงเรียน
สองพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพสอง และศูนยประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก (บานกอเปา)
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายถวิล โสภารัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาหลวง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร ทุงอวน
โรงเรียนบานดอนชัย
รองประธานกรรมการ
3. นางนวลศรี ภิญโญ
โรงเรียนบานปาแดงฯ
กรรมการ
4. นางอินทิรา จองแค
โรงเรียนบานคุม
กรรมการ
5. นางจินดา เชียงเลน
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ รับลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนทีเ่ ขารวมแขงขัน ประสานงาน อํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการตัดสิน และรอรับผลการแขงขันตามทีร่ ับลงทะเบียนจากคณะกรรมการสงฝายรายงานผลกิจกรรม
ตลอดถึงรวมจัดทําเอกสาร และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย(กิจกรรมการแขงขันละ ๑ คน)
4. คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ทัศนศิลป
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขัน “ศิลปะสรางสรรค” ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ อุตศรี
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางสุพิน ธีสา
โรงเรียนบานปาคาปามวง
กรรมการ
3. นายศุภพงศ รวมจิตร
โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)
กรรมการ
4. นางนิตย ผาสุข
โรงเรียนบานทุงเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ป.4-ป.6
1. นางนงนุช เหมืองทอง
โรงเรียนบานสวนเขื่อน
ประธานกรรมการ
2. นายธนเทพ รักปลื้ม
โรงเรียนบานวังเบอะ
กรรมการ
3. นางนงคยา กันจะนะ
โรงเรียนบานหนองมวงไข
กรรมการและเลขานุการ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ม.1-ม.3
1. นายวรศักดิ์ คชปญญา
โรงเรียนบานวังหลวง
ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จินะใจ
โรงเรียนเดนไชยวิทยา
กรรมการ
3. นายกําธร สีฟา
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
กรรมการ
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4. นายสมคิด เขื่อนแกว
4.4 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางอินทิรา อินองการ
2. นายประชิด มีสี
3. นางดวงเดือน สุมสุข
4. นายวัชรพงษ โลกคําลือ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน
1. นายสมพงษ เรียนไธสงค
2. นายพรหมพชร ชมภู
3. นายอุทัย ไชยวุฒิ
4. นางสนธยา พรหมกิ่งแกว
5. นางอนงควรรณ พรหมมินทร
4.6 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางมนัสนันท แกวปาเฟอย
2. นายวิลลี่ ธีสา
3. นางเบญจมาภรณ มะลิลา
4. นางสวรรณพร วงศสายใจ
5. นางวนิดา บัญญัติโลก
4.7 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางโสภิต เกื้อหนุน
2. นายบํารุง บุตรแสน
3. นายสันติ อุปละกูล
4. นายไพโรจน ลือสัก
5. นางสุจินต ใจคนึง
4.8 คณะกรรมการตัดสิน
1. นายพรธนาชัย สังขทอง
2. นางบัวผิน ธรรมโท

โรงเรียนบานแมยางยวง
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
ประธานกรรมการ
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการ
โรงเรียนวัดหวยยาบ
กรรมการ
โรงเรียนบานแมแรม
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานใหม
กรรมการ
โรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลแจหม
กรรมการ
โรงเรียนบานปาเลา
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานปาคาปามวง
กรรมการ
โรงเรียนบานทาฟาใต
กรรมการ
โรงเรียนวัดปวกเปา
กรรมการ
โรงเรียนบานกาซอง
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
โรงเรียนบานแมทราย
ประธานกรรมการ
โรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค
กรรมการ
โรงเรียนวัดสันปาสัก
กรรมการ
โรงเรียนบานปาแดง(รัฐราษฎนุกูล) กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3
โรงเรียนอนุบาลแพร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานวังเบอะ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
3. นายจักกฤช แกวสุข
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
4. นายจีรวัฒน วาสนะตระกูล
โรงเรียนบานทุงควะ
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ คําตุม
โรงเรียนบานแดนชุมพล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาภาอองคําฐจินดา โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
3. นางสาวเพชรลดา วังแวว
โรงเรียนบานทรายมูล
กรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอก
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
กรรมการ
5. นางธรรศญา เทียบทรง
โรงเรียนเจริญศิลป
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร เกิดโต
โรงเรียนรัฐราษฎรบํารุง
ประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน ยศบุตร
โรงเรียนไทรยอย
กรรมการ
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3. นางปยะภา วิริยะนราทิพพ
โรงเรียนวัดบานปอก
กรรมการ
4. นายไพโรจน พงษบุผา
โรงเรียนบานออวิทยา
กรรมการ
5. นางชรินทรทิพย ยองชนะ
โรงเรียนบานเตาปูน
กรรมการและเลขานุการ
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการสรางภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3
1. วาที่รอยตรีพทิ ักษ เสียงดี
โรงเรียนบานดอนชัย
ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน ยะรินทร
โรงเรียนบานวังเลียง
กรรมการ
3. นายคํารณ จวนอาจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
กรรมการ
4. นางสาวณัฐชา วงศศาโรจน
โรงเรียนแจคอนวิทยา
กรรมการ
5.นางสุจินต ใจคะนึง
โรงเรียนบานปาแดง
กรรมการและเลขานุการ
4.12 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.1-ม.3
1. นายมงคลหาญ เจริญทัพย
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
ประธานกรรมการ
2. นายคณิต ภูเจริญ
โรงเรียนบานน้ําริน
กรรมการ
3. นายชัยวัฒน สุยะชัย
โรงเรียนบานเหลา
กรรมการ
4. นางฐิติกร วาสนะตระกูล
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
4.13 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ ทองแท
โรงเรียนบานวังฟอน
ประธานกรรมการ
2. นายประดุง คงสวัสดิ์
โรงเรียนสะพานที่ 3
กรรมการ
3. นายกิตติพงษ ใจดี
โรงเรียนบานแมระมาดนอย
กรรมการ
4. นางบัวริน อินสวรรค
โรงเรียนบานปาแดง(รัฐราษฎรนุกลู ) กรรมการและเลขานุการ
4.14 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพศิน เกาฑัณฑ
โรงเรียนบานรองกวาง
ประธานกรรมการ
2. นายแดนชัย รีอินทร
โรงเรียนบานปางหา
กรรมการ
3. นางนงนุช ไฝคํา
โรงเรียนดอนสลี
กรรมการ
4. นายถนอม ศักดาศรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษานาน เขต 1
5. นางวาสนา อินทรแกว
โรงเรียนบานเตาปูน
กรรมการและเลขานุการ
4.15 คณะกรรมการตัดสิน ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. วาที่รอยตรีพทิ ักษ เสียงดี
โรงเรียนบานดอนชัย
ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน ยะรินทร
โรงเรียนบานวังเลียง
กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สมควร
โรงเรียนขุนขวากพิทยา
กรรมการ
4. นายกิตติพงษ ใจดี
โรงเรียนบานแมระมาดนอย
กรรมการและเลขานุการ
นาฏศิลป
4.16 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางนาฎสุรีย วงศอรินทร
2. นางสาวอัจฉรา อินทรรุจกิ ุล
3. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ
4.นางสุพร พรมใจ

การแขงขันรําวงมาตรฐานม.1-ม.3
โรงเรียนบานแมหลาย
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนอนุบาลบอไมหวา
โรงเรียนวัดรองวัวแดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5.นางสาวกัลยา ตะมะครุฑ
4.17 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางนงลักษณ คุณาคํา
2. นางจันทรเพ็ญ ศิริสอน
3. นางสรรพคุณ ชินารักษ
4. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ
5. นางสายสุนีย สายถิ่น
4.18 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางกฤษณา กาญจนสุริยะกิจ
2. นางสาวสุภาวดี ไพเชฐศักดิ์
3. นางสาวพนธุประภา สอนนนฐีกลุ
4. นางเยาวลักษณ ศรีนวล
5. นางพิชญธิดา ศิริขวง
4.19 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสุกญ
ั ญา วุฒิเจริญ
2. นางสาวรุงทิวา มีของ
3. นางปณิสรา บัณฑิต
4.นางผาณิต เธียรทิม
4.20 คณะกรรมการตัดสิน
1. นายชิษณุ สมบูรณ
2. นางปภาวรินทร จําปาแกว
3. นางนิลาวัณย สุวรรณจักร
4. นางสาวพนาทิพย กันทะลั่น
4.21 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
2. นางเหรานรี เหเร
3. นางสดใส สวนยศ
4.นางสาววัชราวดี แสงทอง
4.22 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางถาวร พันธุเวทย
2. นางพึงฤทัย กาศทิพย
3. นางจุฬาภรณ ยนตนิยม
4. นางเนาวรัตน ปาวิชัย
5. นางดารี รอนเร็ว
4.23 คณะกรรมการตัดสิน
1. นางสาวเครือวัลย หาญยศ
2. นายประยูร พอจิตร
3. นางปณิสรา บัณฑิต
4.นางจุไลภรณ นิภาโยธิน

โรงเรียนบานสลก
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันรําวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานหัวดง
กรรมการ
โรงเรียนวัดทาตนกวาว
กรรมการ
โรงเรียนบานบอหลวง
กรรมการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๕ กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนระเบียบพิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานน้ําปาย
กรรมการ
โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันระบํามาตรฐาน ป.1-ป.6
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนอนุพงศพัชรินทร
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.1-ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานไผลอม
กรรมการ
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานหวยลากปน
กรรมการ
โรงเรียนริมปาคาประชานุเคราะห
กรรมการ
โรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.1-ม.3
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนเดนไชยวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานสองแคว
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
กรรมการ
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ป.1-ป.6
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานใหม
กรรมการ
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
กรรมการ
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
กรรมการและเลขานุการ
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4.24 คณะกรรมการตัดสิน
1.นายเทิดศักดิ์ ปญญาใส
2. วาที่รอยโทจํานง แดงจีน
3. นายเสมอ ตระกูลสวาง
4. นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่ง
4.25 คณะกรรมการตัดสิน
1.นายภัทรวิทย ศรีเสน
2.นางสุภาพร จริงแลว
3.นายวิทยา ชมพูราษฎร

การแขงขันการแสดงตลก ป.1-ปม.3
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานแมแสะ
กรรมการ
โรงเรียนบานหวยลากปน
กรรมการ
โรงเรียนบานปงสนุก
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
โรงเรียนเจริญศิลป
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ
กรรมการและเลขานุการ

ดนตรี
4.26 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี วงศวาร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล มีคติ
โรงเรียนบานสะเลียมหวาน
กรรมการ
3. นายจีระ ถาวร
โรงเรียนวัดหวยแกว
กรรมการ
4. นายบงกช เขียนเจริญ
วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย
กรรมการ
5. นายพงษนรินทร กวางวิจิตรกุล โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการและเลขานุการ
4.27 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วงศวาร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นายบงกช เขียนเจริญ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กรรมการ
3. วาที่รอยตรีสุวิทย กิตตเรืองธนัน โรงเรียนสันทรายหลวง
กรรมการ
4. นายศุภฤกษ อาชีพโกศลกุล
โรงเรียนบานเนินขวาง
กรรมการ
5. นายพงษนรินทร กวางวิจิตรกุล โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการและเลขานุการ
4.28 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล วงศตะวัน
ผูทรงคุณวุฒ
ประธานกรรมการ
2. นายศรัญู อะมะมูล
โรงเรียนบานกง (ราษฎรอุทิศ)
กรรมการ
3. นายวีระยุทธ วงศครุฑ
วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดปาเรไร
กรรมการ
4. นายลภ เอกจิตร
โรงเรียนวัดทุง ลอม
กรรมการและเลขานุการ
4.29 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล วงศตะวัน
ผูทรงคุณวุฒ
ประธานกรรมการ
2. นายศรัญู อะมะมูล
โรงเรียนบานกง (ราษฎรอุทิศ)
กรรมการ
3. นายวีระยุทธ วงศครุฑ
วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดปาเรไร
กรรมการ
4. นายลภ เอกจิตร
โรงเรียนวัดทุง ลอม
กรรมการและเลขานุการ
4.30 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต ขัตติยะ
โรงเรียนบานดอนดี
ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เวียงคํา
โรงเรียนราชานุเคราะห
กรรมการ
3.นายเรวัตร จันทรแจม
โรงเรยีนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ)
กรรมการ
4. นายเฉลิมยศ คําขาด
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการและเลขานุการ
4.31 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.1-ม.3
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1. นายสงกรานต ขัตติยะ
โรงเรียนบานดอนดี
ประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร จันทรแจม
โรงเรียนบานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ)
กรรมการ
3.นายสมศักดิ์ เวียงคํา
โรงเรียนราชานุเคราะห
กรรมการ
4. นายเฉลิมยศ คําขาด
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการและเลขานุการ
4.32 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ป.1-ป.6
1. วาที่รอยตรีชาติชาย รุงระวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
2. ดร.กิจชัย สองเนตร
โรงเรียนราชานุบาล
กรรมการ
3. นายนพพร กิจจา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
กรรมการ
4.นายศุภชัย มาอุน
โรงเรียนอนุบาลทาปลา
กรรมการ
5.นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน
โรงเรียนบานปางแก
กรรมการและเลขานุการ
4.33 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-ม.3
1. วาที่รอยตรีชาติชาย รุงระวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
2. ดร.กิจชัย สองเนตร
โรงเรียนราชานุบาล
กรรมการ
3.นายนพพร กิจจา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
กรรมการ
4.นายศุภชัย มาอุน
โรงเรียนอนุบาลทาปลา
กรรมการ
5.นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน
โรงเรียนบานปางแก
กรรมการและเลขานุการ
4.34 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวซอดวง ป.1-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ สารพันธุ
โรงเรียนบานเหมืองหมอ
ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธอุดปน
โรงเรียนบานชองลม
กรรมการ
3.นายณัฎฐ อินดาวงศ
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
กรรมการ
4. นายสายัณห แหงพิษ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.35 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ สารพันธุ
โรงเรียนบานเหมืองหมอ
ประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ อินดาวงศ
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
กรรมการ
3. นายยงยุทธ อุดปน
โรงเรียนอนุบาลชองลม
กรรมการ
4. นายสายัณห แหงพิษ
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.36 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวซออู ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย แสนไพร
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุงเจริญ โรงเรียนไรออย
กรรมการ
3. นายฐิติฎณ อุนจะนํา
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
กรรมการ
4.นายพลาเดช พินิจมนตรี
โรงเรียนบานทาฟาใต
กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษเย็น
โรงเรียนบานหนองไคร
กรรมการและเลขานุการ
4.37 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3
1. นางอรพินท พิมพเขตต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
2. นายพลาเดช พินิจมนตรี
โรงเรียนบานทาฟาใต
กรรมการ
3. นายธิติฎฐ อุนจะนํา
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
กรรมการ
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4. นายประลอง ไชยอุดรรุงเจริญ โรงเรียนไรออย
กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษเย็น
โรงเรียนบานหนองไคร
กรรมการและเลขานุการ
4.38 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวจะเข ป.1-ป.6
1. นายเอกดนัย วุฒิรักษรังสรรค ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. วาที่รอยตรีหญิงสุจิตรา แจงไข โรงเรียนบานไดลึกฯ
กรรมการ
3. นายสิริวิชญ ออนคํา
โรงเรียนบานโจโก
กรรมการ
4. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรี
โรงเรียนบานหวยไคร
กรรมการ
5. นายประเชิญ ทวงที
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการและเลขานุการ
4.39 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.1-ม.3
1. นายเอกดนัย วุฒิรักษรงั สรรค ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายสิริวิชญ ออนคํา
โรงเรียนบานโจโก
กรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรี
โรงเรียนบานหวยไคร
กรรมการ
4. วาที่รอยตรีหญิงสุจิตรา แจงไข โรงเรียนบานไดลึกฯ
กรรมการ
5. นายประเชิญ ทวงที
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการและเลขานุการ
4.40 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยองป.1-ป.6
1. นางเหมวรรณ ตันพรม
โรงเรียนเจริญศิลป
ประธานกรรมการ
2. นายสงวน วังซาย
โรงเรียนบานไผลอม
กรรมการ
3. นายทวีทรัพย โทะยะ
โรงเรียนบานน้ํารีพฒ
ั นา
กรรมการ
4.นายศรายุทธ กันทะวงศ
โรงเรียนออมอารีพิทยา
กรรมการ
5.นางกัญจถฑา โรจนหัสดินทร โรงเรียนวัดจอมทอง
กรรมการและเลขานุการ
4.41 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.1-ม.3
1. นางเหมวรรณ ตันพรม
โรงเรียนเจริญศิลป
ประธานกรรมการ
2. นายฌานชินะ ญาณวุฒิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 1
3. นายศรายุทธ กันทะวงค
โรงเรียนออมอารีพิทยา
กรรมการ
4. นางกัญจถฑา โรจนหัสดินทร โรงเรียนวัดจอมทอง
กรรมการ
5. นายอาทิตย วงศสวาง
โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย
กรรมการและเลขานุการ
4.42 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวขลุย เพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรม
โรงเรียนบานรองกวาง(จันทิมาคม)
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลสวาง สุปญญา
โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
3. นายอภิชาติ ยศสุรินทร
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
กรรมการ
4.นายสุทัศน หมดดี
โรงเรียนบานมวง
กรรมการ
5. นายประกิต ภักดี
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
4.43 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันเดี่ยวขลุย เพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรม
โรงเรียนบานรองกวาง (จันทิมาคม)
ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน หมดดี
โรงเรียนบานมวง
กรรมการ
3.นางสาวนวลสวาง สุปญญา
โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
4.นายอภิชาติ ยศสุรินทร
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง
กรรมการ
5. นายพงศนรินทร อินตา
โรงเรียนปากั้งวิทยา
กรรมการ
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6. นายประกิต ภักดี
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4.44 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางธัญ วรรณะ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทอง
โรงเรียนวัดยางแขวนอู
กรรมการ
3. ส.ต.ท.สุรพงษ ไตรจินดา
โรงเรียนบานตึ้ด
กรรมการ
4. นางสาธิตา วัฒนลักษณ
โรงเรียนอนุบาลลําพูน
กรรมการ
5. นายเกษม ดวงงาม
โรงเรียนปาบงทาวแกนจันทร
กรรมการและเลขานุการ
4.45 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญ วรรณะ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายชิษณุ ดุริยรัตน
โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ
กรรมการ
3. นายปฏิพัฒน บุญรักษ
โรงเรียนบานไผใหญ
กรรมการ
4. นายเกษม ดวงงาม
โรงเรียนปาบงทาวแกนจันทร
กรรมการ
5. นางทวิวรรณ นันทสุวรรณ
โรงเรียนบานแมกระตอม
กรรมการและเลขานุการ
4.46 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละออ
โรงเรียนบานคุม
ประธานกรรมการ
2. นายฐิตินาถ มงคล
โรงเรียนบานสวา
กรรมการ
3. นายวิชา อยูแยม
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
กรรมการ
4. นายพงศพันธุ ไชยบุญเรือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต4
5. นายนพพล นอยพวง
โรงเรียนเทศบาลทับคลอ
กรรมการและเลขานุการ
4.47 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยวป.1-ม.3
1. นายวัลลภ เอี่ยมละออ
โรงเรียนบานคุม
ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต บางโพธิ์ทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 1
3.นายวิชา อยูแยม
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
กรรมการ
4.นายพงศพันธุ ไชยบุญเรือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต4
5. นายนพพล นอยพวง
โรงเรียนเทศบาลทับคลอ
กรรมการและเลขานุการ
4.48 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ป.1-ม.3
1.นายสําเริง ดวงแกว
โรงเรียนเทพพิทักษ
ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียง เมงมั่งมี
โรงเรียนสะพานที่ 3
กรรมการ
3.นายไกรสร ชุมเย็น
โรงเรียนบานหนองโสน
กรรมการและเลขานุการ
4.49 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันวงอังกะลุง ป.1-ป.3
1. นางสุกญ
ั ญา อุทังกาศ
โรงเรียนบานรองกวาง (จันทิมาคม)
ประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร ภูกา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3.นางสุกญ
ั ญา วิวรรณ
โรงเรียนบานฮางต่ํา
กรรมการและเลขานุการ
4.50 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันวดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายไชยโรจน ธรรมลังกา
โรงเรียนบานแดนชุมพล
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ วงษญาติ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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3. นายสุรนันท ลิ้มมณี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56
กรรมการ
4.นางสาวสุนสิ า คงเจริญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24
กรรมการและเลขานุการ
4.51 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภท ข ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ยะปะนันท
โรงเรียนบานแมกระตอม
ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ วงษญาติ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายสุรนันท ลิ้มมณี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56
กรรมการ
4. นางสาวสุนสิ า คงเจริญ
โรงเรยนราชประชานุเคราะห 24
กรรมการและเลขานุการ
4.52 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางอติธัณญ โตสุวรรณสิทธิ์
โรงเรียนบานแมหลาย
ประธานกรรมการ
2. นายคมกฤต วางหา
โรงเรียนบานใหม
กรรมการ
3. นายยงยุทธ เจนคิด
โรงเรียนอนุบาลแจหม
กรรมการ
4.นายโยธิน วงศไชยรัตน
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
กรรมการและเลขานุการ
4.53 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ม.1-ม.3
โรงเรียนวัดหวยหมาย
ประธานกรรมการ
1. นางธิดา คําเกรียว
2. นายจัน ไชยกุล
โรงเรียนบานสระ
กรรมการ
3. วาที่พันตรีรักษา ไชยชนะ
โรงเรียนสันปาตึงวิทยาคาร
กรรมการ
4. นางธรรมาภรณ พญาใจ
โรงเรียนบานปาซางเหนือ
กรรมการ
6. นายอดิศร ศรีใจวงศ
โรงเรียนบานไผโทน
กรรมการและเลขานุการ
4.54 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขังรองเพลงไทยลูกทุง หญิงม.1-ม.3
1. นางเมตตา คําหงษา
โรงเรียนบานรองฟอง
ประธานกรรมการ
2. นางสุวิดา กาวีวน
โรงเรียนบานทุงตากลา
กรรมการ
3. นายถนอม นาแพร
โรงเรียนบานแมกา
กรรมการ
4. นายสถิต ปลาลาศ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
โรงเรียนหวยมะเกลือวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.นายมาโนช ชนะพยัคฆ
4.55 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ปญญามาก
โรงเรียนบานแมหลู
ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต บุญชวย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56
กรรมการ
3. นายประธาน พวงสุวรรณ
โรงเรียนบานแมตอม
กรรมการ
4. นายทยุตภัตร อินตะมูล
โรงเรียนบานออนหลวย
กรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริ
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
4.56 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพศุตม พงษพานิช
โรงเรียนบานปางสาน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปยะวรรณ อินกัน
โรงเรียนบานแพะทุง เจริญ
กรรมการ
3. นายมานพ ลิ่มสุวรรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4. นายสุรพงษ ไทยจินดา
โรงเรียนบานตึ๊ด
กรรมการ
5. นางสาวบุหงา อุปนันชัย
โรงเรียนบานปาแดง วันรัตฯ
กรรมการและเลขานุการ
4.57 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
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1. นายอุดม จานแกว
โรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ใจเพชร
โรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
3. นายชูโชค แนบสนิทธรรม
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท
กรรมการ
4. นางเชาวลิต แกวกัน
โรงเรียนบานบอแกว
กรรมการและเลขานุการ
4.58 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท ชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษณ เสนาธรรม
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ ชํานาญตา
โรงเรียนหวยน้ําขุน
กรรมการ
3. นายชัยชัย เทพนามวงค
โรงเรียนบานปาตัน
กรรมการ
4. นายจตุพล ใจยวน
โรงเรียนบานแมสลัดหลวง
กรรมการ
5.นายกฤช บุญอุดม
โรงเรียนบานหวยมุน
กรรมการและเลขานุการ
4.59 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางวีระศักดิ์ คชปญญา
โรงเรียนบานวังหลวง
ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จันทิมา
โรงเรียนบานน้ําแพร
กรรมการ
3. นายชัยรุจน กาวิชัย
โรงเรียนบานแมอาว
กรรมการ
4. นายพิทักษ รอดทุกข
โรงเรียนบานดอนชุม
กรรมการและเลขานุการ
4.60 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท หญิง ม.1-ม.3
1. นายประสาท ประเทศรัตน
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายทวี หาแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
3. นายอดิศักดิ์ ศรีจอมทอง
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท
กรรมการ
4. นายธํารงค หนอเรือง
โรงเรียนบานโฮง
กรรมการและเลขานุการ
4.61 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภท ชาย ม.1-ม.3
1. นางศุภรา ปะละใจ
โรงเรียนบานหวยขอน
ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย กาวีแดง
โรงเรียนบานนาอุนนอง
กรรมการ
3. นายณัฐดนัย อุดหนุน
โรงเรียนชุมชนบานปาไผ
กรรมการ
4.นางนงคราญ จิตเพียร
โรงเรียนบานลอง
กรรมการและเลขานุการ
4.62 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภท หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร อยูยิ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
2. นายวีระศักดิ์ คชปญญา
โรงเรียนบานวังหลวง
กรรมการ
3. นายธนกฤต โตสุวรรณ
โรงเรียนบานแมเงา
กรรมการ
4. นายสมบูรณ พรหมปญญา
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท กรรมการและเลขานุการ
4.63 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวนาถ คณะนัย
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน มาโนชญ
โรงเรียนชุมชนบานทาขาม
กรรมการ
3. นางนุดา รอดเมือง
โรงเรียนบานน้ําแรม
กรรมการ
4. นายชัยยันต อินตะกัน
โรงเรียนผาชอวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4.64 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขังรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภท ชาย ม.1-ม.3
1. นายจํารัส อิ่นคํา
โรงเรียนบานหวยขอน
ประธานกรรมการ
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2. นายกริชวัช ฐานะกิจ
3. นางรัชนี หาญพัฒนนิยม

โรงเรียนบานสบรวก
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
4. นายสุเชษฐ ดวงใจ
โรงเรียนหวยมะเกลือวิทยา
กรรมการ
5. นายสมชาย ชัยอนันตยศ
โรงเรียนบานบวก
กรรมการและเลขานุการ
4.65 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท พิพิธนวงคนาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษา นาน เขต 2
2. นายทวี หาแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
3. นายธํารงค หนอเรือง
โรงเรียนบานโฮง
กรรมการ
4. นายคฑาวุฒิ ฟาเลื่อน
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
กรรมการและเลขานุการ
4.66 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราการ ทาวพันธุวงศ
โรงเรียนบานหวยออย
ประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ สวรรคขวัญ
โรงเรียนบานเชิงดอย
กรรมการ
(ดอยสะเก็ตศึกษา)
3. นายฉลอง จันพล
โรงเรียนบานหวยฮอม
กรรมการ
4.นายวันชนะ บัวบังขัง
โรงเรียนบานแมทาแพ
กรรมการ
กรรมการ
5. นางนิตยา พวงทอง
โรงเรียนบานนาหน่ํา
6. นายภูวนาถ ปญญา
โรงเรียนบานนาดอย
กรรมการและเลขานุการ
4.67 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ ใจกลม
โรงเรียนบานนาตุม
ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ ศรีสวาง
โรงเรียนบานพระนั่งดิน
กรรมการ
3. นางบัวรอง อัมพรรัตน
โรงเรียนปาบงทาวแกนจัน
กรรมการ
4. นางจันทรฉาย ขํามั่น
โรงเรียนบานปลวกสูง
กรรมการและเลขานุการ
4.68 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธานี แกวแกมเกตุ
โรงเรียนเจริญราษฎร
ประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน ชัยเรืองวุฒิ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
กรรมการ
3. นายเชิด กันชุลี
โรงเรียนบานหวยตม
กรรมการ
4.นางเสวนิตย แสงสุวรรณ
โรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
4.69 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตร
โรงเรียนบานไผโทน
ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สารจินดาพงษ
โรงเรียนสูงเมนวิทยาคาร
กรรมการ
3. นายสมคิด ไทยสมัคร
โรงเรียนบานนาแกวประชารัฐ
กรรมการ
4. นางจันทรฉาย ขํามั่น
โรงเรียนบานปลวกสูง
กรรมการ
5. นายธีรพล ดุเหวา
โรงเรียนบานรองฟอง
กรรมการและเลขานุการ
4.70 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1ป-.6
1. นายวันชัย คุณาคํา
โรงเรียนบานในเวียง
ประธานกรรมการ
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2. นายวุฒิพงษ สุดเกตุ
3. นางจันทรจริ า บุญสุ
4.นายสิทธิพงษ กาศโอสถ
5. นางศิริลักษณ ชาปง

โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนบานดอยแดน
โรงเรียนลองวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.11 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายปฐมพงษ ดอกแกว
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑
2. นายวรทัศน ศิริเดชพันธุ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมยางเปยว
กรรมการ
3. นายวิทูรย สินธุวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายบรรเจิด มุง ทอง
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นายบัญญัติ นันทะพงษ
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
มีหนาที่ วางแผน สนับสนุน การดําเนินกิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖๔ กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียนรอย และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายอภิชาต อะทะเสน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมยางกาด
2. นายสมคิด เขื่อนแกว
โรงเรียนบานแมยางยวง
3. นายสุขสมบัติ กาศบัณฑิต โรงเรียนบานแมยางรอง
4. นายยอดยิ่ง ฬาทอง
โรงเรียนบานหวยฮอม
5. นายพุทธทรง พนมมิตร
โรงเรียนแมยางตาล
6. นายเดี่ยว จันสอง
โรงเรียนบานแมยางเปยว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่ วางแผนผังหองเรียน เต็นทและเวที ตรวจความพรอมและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณการแขงขันกิจกรรมตางๆ เพือ่ ใหพรอมดําเนินการแขงขัน จัดเก็บสถานทีห่ ลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จ
เรียบรอยและอื่นๆตามความเหมาะสมและงานอื่นๆที่ไดรบั มอบหมาย ณ หวยมาวิทยาคม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นางสาวพัชรินทร สามารถ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําเลา
เหนือฯ
2. นางสมทรง พงศอนุพันธ
โรงเรียนบานน้ําเลาเหนือฯ
3. นางสุทธาทิพย ขุนพรม
โรงเรียนบานน้ําเลาเหนือฯ
4. นางธารทอง คมแหลม
โรงเรียนแมยางตาล
5. นางสาวพัชนี สมศิลป
โรงเรียนแมยางตาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ
7. นางสาวศรัญญาภรณ ออนละมูล
8. นางสาวสายลดา ไชยวรรณ
9. นางสาวจุฑาทิพยนาพรม
10. นางสาวพวงชมพูเหมืองอุน

โรงเรียนบานแมยางเปยว
โรงเรียนบานหวยฮอม
โรงเรียนแมยางตาล
โรงเรียนบานน้ําเลาเหนือ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ รับลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนทีเ่ ขารวมแขงขัน และประสานงาน อํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการตัดสิน รวมจัดทําเอกสาร และงานอื่นๆที่ไดรบั มอบหมาย (กิจกรรมแขงขันละ ๒ คน)
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางเทียนทอง สายใจ
โรงเรียนบานดอนแกว
ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ เชียงอาภัย
โรงเรียนบานดอนชัย
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
3. นางอุษณีย จินตนาประวาสี
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
4. นายสถิต วงศพุฒคํา
โรงเรียนจอมจันทรวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายชาญณรงค จันทรปอม
โรงเรียนคางตะนะวิทยา
กรรมการ
6. นายณัฐกานต นันตะแกว
โรงเรียนบานแมลัว
กรรมการ
7. นายไชยา ฟนเฟอย
โรงเรียนบานนาปลากั้ง
กรรมการ
8. นายสุดเขต ฉาใจ
โรงเรียนชุมชนบานแมปาก
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
9. นางพิมพา ออนอภัย
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
10. นางสาวสรอย ยอดยิ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
11. นางกาญจนา จักรพรพงศ
โรงเรียนรองกวางอนุสรณ
กรรมการ
12. นายบุญลือ โพธิ์ขํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
13. นางชิดาพร คํามณีรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2
14. นายอเนก ไชยชนะ
โรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
15. นายภาณุพงศ ทาประเสริฐ
โรงเรียนบานปาแดง
กรรมการ
16. นางวรรณี ชิดเชื้อ
โรงเรียนบานแมยางยวง
กรรมการ
17. นางทัศนีย จันทรปอม
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
กรรมการ
18. นางยุพาพรรณ หมอกรอง
โรงเรียนเดนไชยประชานุกลู
กรรมการ
19. นายประเชิญ ทวงที
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการ
20. นายณัฏฐฌานนท ขามสาม
สถาบันพลศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
21. นายวินัย แจงใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
22. นางสาวสุดา พิทักษวาป
โรงเรียนบานตนหนุน
กรรมการและเลขานุการ
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4.2 คณะกรรมการตัดสิน
1. นายประดิษฐ เชียงอาภัย
2. นายสุทธิชัย อัมโรสถ
3. นายบรรยงค อินตะ
4. นายมงคล สุกใส
5. นายยุคศิลป ไชยภักดี
6. นายอิสระ เดือนดาว
7. นายอภิชาต รตจีน
8. นายบุญลือ โพธิ์ขํา
9. นายไชยา ฟนเฟอย
10. นางทัศนีย จันทรปอม
11. นางชิดาพร คํามณีรัตน
12. นายณัฏฐเฌานนท ขามสาม
13. นางสาววรารัตน วุฒิอินทร
14. นายอนุชิต ปอาทิตย
15. นายอเนก ชัยชนะ
16. นายจันทรคราส สุรินทรเลิศ
17. นายณัฐกานต นันตะแกว
18. นางสาวยุพาวรรณ หมอกรอ
19. นายบัญชา ผัดขัน
20. นางอุษณีย จินตนาประภาสี
21. นางพิมพา ออนอาภัย
22. นางบุญชุม เดือนดาว
23. นายวินัย แจงใจ
24. นางสาวสรอย ยอดยิ่ง
25. นางวรรณี ชิดเชื้อ
26. นายภาณุพงศ ทาประเสริฐ
4.3 คณะกรรมการตัดสิน

การแขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
โรงเรียนบานดอนชัย
ประธานกรรมการ
โรงเรียนบานแมตอม
กรรมการ
โรงเรียนบานผาหลัก
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการ
โรงเรียนบานปาเลา
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบานนาปลากั้ง
กรรมการ
โรงเรียนชุมชนบานปงปาหวาย
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาขอนแกน 2
สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนเทพนารี
กรรมการ
โรงเรียนบานนาปลากั้ง
กรรมการ
โรงเรียนบานแมลัว
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต2
โรงเรียนบานดอนชัย
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
โรงเรียนบานแมแรม
กรรมการ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
โรงเรียนบานแมยางยวง
กรรมการ
โรงเรียนบานปาแดง
กรรมการและเลขานุการ
การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3
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1. นายฤกษชัย จักรพรพงศ
2. นายสมศักดิ์ จันทรดี
3. นายไชยะ เศวตศิลา
4. นายศรีพจน เชียงวงศ
5. นางสาวสรอย ยอดยิ่ง

โรงเรียนทาขามวิทยาคม
ประธานกรรมการ
โรงเรียนแมคือวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบานวังหงส
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
6. นางสาวจรรยา ศิวิลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
7. นายยศไกร ลําไย
โรงเรียนเจริญราษฎร
กรรมการ
8. นายวินัย พากเพียร
โรงเรียนชุมชนบานรองกาศ
กรรมการ
9. นายวัชระ บุญมาก
เจาหนาที่พลศึกษา อําเภอสอง
กรรมการ
10. นายมงคล สุกใส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 37
11. นายสนั่น กอยฟอง
โรงเรียนเมืองแพร
กรรมการ
12. นายบุญเหลี่ยม รักดี
โรงเรียนบานทาขวัญ
กรรมการ
13. นางชนมนิภา รองพืช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25
กรรมการ
14. นายวีระชัย จันทรสุข
โรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
15. นายปรีชา ขาวงาม
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
กรรมการ
16. นายชาญณรงค จันทรปอม
โรงเรียนคางตะนะวิทยา
กรรมการ
17. นายทศพร ใจแกว
โรงเรียนสองพิทยาคม
กรรมการ
18. นางนิภาพร บุญสูง
โรงเรียนบานปาไผ
กรรมการ
19. นายสุวิทย ทองคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
20. นายพัชกร โตเสนห
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
21. นายประสงค เสือคลาย
โรงเรียนบานไรพิทยาคม
กรรมการ
22. นายประกาศ เพียรสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ
กรรมการ
23. วาที่รอยตรีเจษฎา แกวจิโน โรงเรียนถ้ําปนวิทยา
กรรมการ
24. นายไสว สุทธิชัย
โรงเรียนทาวังผาวิทยาคม
กรรมการ
25. นางสาววรารัตน วุฒิอินทร
โรงเรียนบานอรุโณทัย
กรรมการ
26. นายเจษฎา ถิ่นสอน
โรงเรียนลองวิทยา
กรรมการ
27. นายสวัสดิ์ ทาวคําลือ
โรงเรียนบานแมยางรอง
กรรมการ
28. นายจันทรคราส สุรินทรเลิศ โรงเรียนบานนาปลากั้ง
กรรมการ
29. นายประเชิญ ทวงที
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
กรรมการ
30. นายบรรหาร อนันตชัย
โรงเรียนวัดหวยหมาย
กรรมการ
31. นายเกษม ผัดขัน
โรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการ
32. นายโยธิน ไทยภักดิ์
โรงเรียนหวยมาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิทูรย สินธุวงศ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
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2. นางอัญชลี ไกงาม
โรงเรียนปาแดงวิทยา
กรรมการ
3. นายชาตรี สุมนะ
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองวิทยา
กรรมการ
4. นายอุทัย ใจน้ํา
โรงเรียนบานน้ําเลาเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายมงคล พรมปาน
โรงเรียนบานแมทราย
ประธานกรรมการ
2. นายนราทร จันทรานุวงค
โรงเรียนบานโทกหวาก
กรรมการ
3. นางอําไพ จันทรสุวิมล
โรงเรียนบานแมแปง
กรรมการ
4. นายทักษิณ เวียงยา
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี นันทะไสย
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ประธานกรรมการ
2. นางเรณู เหมืองจา
โรงเรียนบานทุงเย็น
กรรมการ
3. นางประดับ สําลี
โรงเรียนบานปาคาปามวง
กรรมการ
4. นางดวงเนตร เกยงค
โรงเรียนชุมชนบานหนุนเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ป.4-ป.6
1. นางธัญชนก แดนโพธิ์
โรงเรียนบานรองฟอง
ประธานกรรมการ
2. นางเกษฎาภรณ อากาศเมฆ
โรงเรียนบานนาตุม
กรรมการ
3. นางจิรนันท กอปรกุศล
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
กรรมการและเลขานุการ
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพรรณ ขันคํานันตะ โรงเรียนบานแมแรม
ประธานกรรมการ
2. นางวีนัส จินาการณ
โรงเรียนบานหนองเกิด
กรรมการ
3. นางเกษฎาภรณ อากาศเมฆ
โรงเรียนบานนาตุม
กรรมการ
4. นางปริญญา มีฐานะ
โรงเรียนบานเวียงตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ชมพูราษฎร
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล ปนตะทา
โรงเรียนบานใหมสวรรค
กรรมการ
3. นางสาวศรัญยปพร ศรีจันทร
โรงเรียนบานสบพรึง
กรรมการ
4. นางสีดา ใจอินทรยศ
โรงเรียนบานปาสักปางไม
กรรมการ
5. นายพรชัย จิตรบุณย
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี พลพงษ
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
ประธานกรรมการ
2. นางสรวีย เจริญทรัพย
โรงเรียนบานนาดง
กรรมการ
3. นางจารุวรรณ ใจตรง
โรงเรียนบานนาพูน
กรรมการ
4. นางศิวรี ศิริเลิศ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และสรุปผล
การแขงขันฯ ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
23.12 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการแขงขันการศึกษาพิเศษเรียนรวม
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายสุกิจ ยาพรม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

ประธานกรรมการ
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การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑
2. นางบุณยรักษ ภูพัฒน
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดแพร
3. นายโสภณ สุธรรม
ผูอํานวยการชุมชนบานหนุนเหนือ
4. นายเฉลิมชาติ ชํานาญณรงค ผูอํานวยการราชประนุเคราะห ๒๕
5. นายอดิสรณ พวงทอง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม
6. นางศิริพร ดาระสุวรรณ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดเชียงราย
7. นายอัมรินทร พันธวิไล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดลําพูน
8. นางสุรญ
ั จิต วรรณนวล
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดลําปาง
9. นายอเนก ไชยวงค
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดแมฮองสอน
10. นายกมล ผาคํา
รก.ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดพะเยา
11. นายสมชาย จันทนา
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดนาน
12. นายสมบัติ เสนวิรัช
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังฟอน
13. นายระมัย ฟุมเฟอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีมลู เรือง
14. นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงเจริญ
15. นายผจญ เครือสนธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนบานลู
16. นายเชิดพงษ ชัยวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนหนุน
17. นายวินัย รักพงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสี้ยวสันปูส ี
18. นายสมพันธ ทิพยจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรองเย็น
19. นายบรรหาร อนันชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยหมาย
20. นายอนุชิต พิพิธจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแดนชุมชล
21. นายวิจิตร กอนมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขอน
22. นางเทียนทอง สายใจ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนแกว
(อาสาฯ)
23. นายชํานาญ สีสม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมทะ
24. นายกัมพล ภิมาลย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวเมือง
25. นายอนุสรณ พุทธจร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกาน
26. นายวิวัฒน ทองภักดี
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑
27. นางทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑
28. นางสาวพิกลุ อุตรอินทร
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
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29. นางสาวนิตยา วรรณรัตน

การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ แกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร
ประสานงานความรวมมือระหวางองคกร อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
2. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย
1. นายเฉลิมชาติ ชํานาญณรงค
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชา
ประธานกรรมการ
นุเคราะห ๒๕
2. นายระมัย ฟุมเฟอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีมลู เรือง รองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร กอนมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขอน
รองประธานกรรมการ
4. นายสมพันธ ทิพยจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรองเย็น
กรรมการ
5. นายสาคร วังแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวเมือง
กรรมการ
6. นายสมบูรณ แกนเรณู
ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีมลู เรือง
กรรมการ
7. นายประชา ปะระมะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขอน
กรรมการ
8. คณะครูและพนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๕
กรรมการ
9. นักการภารโรง/ชางไม ในกลุมเครือขายฯ สองฝงสามัคคี ทุกคน
กรรมการ
10. นักการภารโรง/ชางไม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๕
กรรมการ
ทุกคน
11. นายณรงคกร สิงหอุดร
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
ราชประชานุเคราะห ๒๕
12. นายจีรพล อุดคํามี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๕
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
13. นางลักษิกา คําทิพย
โรงเรียนวัดรองเย็น
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดสถานที่แขงขันตามกําหนดการที่กําหนด พรอมอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบการประกวด
แขงขันใหเพียงพอ โดยคํานึงถึงรายการ กิจกรรม จํานวนผูเขาแขงขัน วิธีการประกวดแขงขัน และอํานวยความ
สะดวก บริการน้ําดื่มแกผูเขารวมแขงขัน ครูผูควบคุม
3. คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว ประกอบดวย
1. นายบรรหาร อนันชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยหมาย
2. นายวิวัฒน ทองภักดี
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑
3. นางสาวเรียมนอย กาศเกษม รองผูอาํ นวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดแพร
4. นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงเจริญ
5. นายอนุสรณ พุทธจร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกาน
6. นายอนันต สารบุรุษ
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
7. นางสาวกัญญาพร วิภาสกุลเดน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาวศศิวิมล บุญสิทธิ์
9. นางสาวลัดดาวัลย วันสนุก
10. นางสาวนางโนรี กาศเกษม
11. นางสาวจุฑารัตน สุกใส
12. นางสาวแพรวนภา ชัยนนทถี
13. นายธนะ ชมภู

โรงเรียนวัดหวยหมาย
โรงเรียนบานหวยขอน
โรงเรียนบานแดนชุมพล
โรงเรียนบานวังฟอน
โรงเรียนวัดรองเย็น
โรงเรียนวัดหวยหมาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ รับลงทะเบียนการแขงขันและการจัดทําเอกสารการลงเวลาของกรรมการ ครู นักเรียน
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย
เรียนรวม - ภาษาไทย
4.1 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ปราบหงษ
โรงเรียนแมคํามี(รัตนปญญา)
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน ณ นาน โรงเรียนบานหวยสิงห
กรรมกรร
3. นางกรรณิการ จินะวงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นางจงจิต ไชยวงค
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
แมฮองสอน
5. นางจันทรสวาง ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองน้ํารัด
กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนวลศรี ภิญโญ
โรงเรียนบานปาแดง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร โรงเรียนบานปางมดแดง
กรรมกรร
3. นางภัทรนิษฐ อุปละกูล
โรงเรียนบานหนองเงือก
กรรมการ
4. นายพิพัฒน อารี
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
แมฮองสอน
5. นางรวีวรรณ มะนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.3 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางคะนึง ขอนปง
โรงเรียนวัดหวยหมาย
ประธานกรรมการ
2. นายทิวากร จิตอารี
โรงเรียนบานสกาดใต
กรรมกรร
3. นางขจรศรี ดอกแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นายชาญณรงค บุตรเวียงพันธุ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
ลําปาง
5. นางปราณี อนันตชัย
โรงเรียนบานลู
กรรมการและเลขานุการ
4.4 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
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ทางสติปญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไล ชูพินิจ
2. นางวัลภา แปงศิริ
3. นางสาวนพนิดา วางหา

โรงเรียนบานลู
ประธานกรรมการ
โรงเรียนชุมชนบานปากอ
กรรมกรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นางสรินญา คําใส
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
แมฮองสอน
5. นางบรรจง ชมภูอินทร
โรงเรียนบานออย
กรรมการและเลขานุการ
4.5 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางวชิราภรณ ไวทยโยธิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นางสมศรี ฐาราชวงศศึก
โรงเรียนบานหวยไซ
กรรมกรร
3. นางอําไพ ขุนกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
ลําปาง
5. นางธัญลักษณ เสารแดน
โรงเรียนบานยานยาว
กรรมการและเลขานุการ
4.6 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศุภรา ทาวคําลือ
โรงเรียนบานแมยางรอง
ประธานกรรมการ
2. นางวัชรา ชูเกษ
โรงเรียนบานปาง
กรรมกรร
3. นางสุลกี าญ ธิแจ
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
กรรมการ
4. นายสลิต พิมวาป
ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
กรรมการ
จังหวัดลําปาง
5. นางออมสิน วงศปนตา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.7 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวมาลย อินกันต โรงเรียนบานทุงโฮง
ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ สิริภาธัญบูรณ โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง
กรรมกรร
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. นางสาวขจิต อินทะเสน
ประถมศึกษาแพร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
4. นางพิกุล ธรรมลังกา
กรรมการ
5. นายนภสินธุ ดวงประภา
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
ลําปาง
4.8 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางจํารัส จันสอง
โรงเรียนบานแมยางเปยว
ประธานกรรมการ
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2. นางสาวกัลยา รักจันทร
3. นางวาสนา ไชยวงศ

โรงเรียนชุมชนบานเมืองปอน
กรรมกรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นางปยะวรรณ สิมสา
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
ลําปาง
5. นางศิริพร สีเทา
โรงเรียนอนุบาลแพร
กรรมการและเลขานุการ
4.9 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางชลินทิพย โตสุวรรณ
โรงเรียนบานเตาปูน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคธ สุรวงค
โรงเรียนอนุบาลแมลาว
กรรมกรร
3. นางสาวจุรียพร อําพันธ
โรงเรียนบานทาเกวียน
กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา จันทรตาธรรม ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน
กรรมการ
5. นางปรียธิดา มวงโกศัย
โรงเรียนบานดอยฮาง
กรรมการ
6. นางจรูญศรี ศิริวาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.10 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางจีราวัลย วรรณสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นางพิดาลิน อินตะแกว
โรงเรียนบานหัวขวง
กรรมกรร
3. นางณัฐนันท แกวสุวรรณ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน
กรรมการ
4. นางสายหยุด สุขโข
โรงเรียนบานปทุม
กรรมการ
5. นางนงลักษณ หอตระกูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.11 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิวรี ศิริเลิศ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
ประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร ปงชัย
โรงเรียนบานแมกี้
กรรมกรร
3. นางประนอม ปนตา
โรงเรียนแจซอนวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน กันจันทร
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน
กรรมการ
5. นางปรียธิดามวงโกศัย
โรงเรียนบานดอยฮาง
กรรมการ
6. นางสุนีย ใจสวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.12 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐญา สุมาลยโรจน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นางสาวสมรักษ ทิวงศษา
โรงเรียนบานปางอา
กรรมกรร
3. นางสาวสุดธิดา ติณะมาศ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน
กรรมการ
4. นางโสภา ปญญาใส
โรงเรียนแมคํามีตําหนักธรรม
กรรมการ
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5. นางเพียร กิมประสิทธิ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.13 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุคันธา มหาวี
โรงเรียนชุมชนบานกลาง
ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา อุดสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมกรร
ประถมศึกษาแพร เขต 2
3. นางสาวนูรีมัน วุนชูแกว
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน กรรมการ
4. นางปรียธิดา มวงโกศัย

โรงเรียนบานดอยฮาง
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอื้ออังกูร ศิริเสฎฐกุล
ประถมศึกษาแพร เขต 1
4.14 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3
1. นางสุภาพิศ สติมั่น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นางเนตนรินทร วีระเชวงกุล โรงเรียนสกาดพัฒนา
กรรมกรร
3. นางบรรเจิด ทองประไพ
โรงเรียนอนุบาลทุงทรายพัฒฯ
กรรมการ
4. นางมณีลักษณ เทพอินทร
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน
กรรมการ
5. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.15 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีนวล ปวงคํา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31
ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ไชยปน
โรงเรียนบานหวยน้ําราก
กรรมกรร
(ไตรราษฎรบํารุง)
3. นางพรรณกร สุภาแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นางนงนภา จรัสธิอวน
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน
กรรมการ
5. นางโสภา ปญญาใส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
เรียนรวม - คณิตศาสตร
4.16 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันศาสตรคณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3
1. นางพเยียรัตน สืบแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นางพลอยปภัส คําภีระ
โรงเรียนบานบอแกว
กรรมกรร
3. นางสุราณีย ธิแกว
โรงเรียนทุง ฮั้ววิทยา
กรรมการ
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4. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร
5. นายอนิรุธ กาศโอสถ

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต2
4.17 คณะกรรมการตัดสิน การแขงขันศาสตรคณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางสุดาธินี แนวพิชิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
2. นายถนัด ทองคํา
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
กรรมกรร
3. นางมณีรัตน นันทสุวรรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต2
4. นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน
กรรมการ
5. นางวาสนา จานแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.18 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางอําไพ มูลเมือง
โรงเรียนบานรองกวาง (จันทิมาคม)
ประธานกรรมการ
2. นางอําไพ สมณะ
โรงเรียนบานตองกาย
กรรมกรร
3. นางมารยาท ยอดยา
โรงเรียนชุมชนบานตุม ทา
กรรมการ
4. นางสุธาดา ปาดอน
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
พะเยา
5. นางมลิวัลย อินทรุจกิ ุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต2
4.19 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย ใจนนถีย
โรงเรียนบานหวยขอน
ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สัณหาภิรมยกลุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมกรร
ประถมศึกษาแพร เขต2
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี
ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
กรรมการ
จังหวัดพะเยา
4. นางสายหยุด สุขโข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 1
5. นางศรีนวล ทานัด
โรงเรียนบานสวนเขื่อน
กรรมการและเลขานุการ
4.20 คณะกรรมการตัดสิน การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ โลกคําลือ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ สุริยคํา
โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา
กรรมกรร
3. นางอมรรัตน ยาวิราช
ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
กรรมการ
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4. นางอนงค สุกใส
5. นางสาวพรภิรมย สายโรจน

จังหวัดพะเยา
โรงเรียนบานทุงเจริญ
โรงเรียนบานเตาปูน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ
4.21 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ป.1-ป.6
1. นางดรุณี ทะฤาษี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต 1
2. นายวัฒนพงค ไชยวิริยะ โรงเรียนบานแมตา
กรรมการ
3. นางทิพย อัคนิยาน
โรงเรียนวัดรองออ
กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
5. นางนุจรีย เกี๋ยงคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต2
4.22 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นายมนตชัย หมอนเขื่อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต 1
2. นางนาตยา วัฒนนิธิกุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
3. นายนฤพนธ มั่นถึง
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
อุตรดิตถ
4. นางเมนัสนันท แกวปาเฟอย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร
กรรมการและเลขานุการ
4.23 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัจจา ใจกุม
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภา ดวงแกวปน โรงเรียนปวพิทยา
กรรมการ
3. นางจินดารัตน เวียงนาค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นายสรายุทธ เพ็งวัน
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
อุตรดิตถ
5. นายรัตนชัย ศิริจันทรคํา
โรงเรียนบานศรีมลู เรือง
กรรมการและเลขานุการ
4.24 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ ปวงกันคํา
โรงเรียนบานดงเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรีเสาวธีระ
โรงเรียนวัดลานตอง
กรรมการ
3. นายภูชิชยใจภักดี
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
อุตรดิตถ
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4. นางราตรี พังพรพรมราช
5. นางพิสมัย พักตระผิว

โรงเรียนบานคุม
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.25 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอุดมพร ไขรัศมี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
2. นางจุฑามาศ งามจิต
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
กรรมการ
3. นางสาวกาญจนาภร คําแจ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
กรรมการ
อุตรดิตถ
4. นางเพ็ญนภา ทาวพันวงศ
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการ
5. นายธีระ เพาะเจาะ
โรงเรียนชุมชนบานกลาง
กรรมการและเลขานุการ
4.26 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน อินทรีย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต1
2. นายกาวพารักษ ชาวสาน
โรงเรียนบานสบมาง
กรรมการ
3. นางเพียงจันทร ยอดแกว
โรงเรียนอนุบาลพระเนตร
กรรมการ
4. นางพิสมัย แกวทอง
โรงเรียนบานแมหลาย
กรรมการ
5. นางสาวกันนิกา ปญญาดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต2
4.27 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ม.1-ม.3
1. นายธราพงค พุฒิพุทธ
โรงเรียนบานปาแดง(รัฐราษฎรรงั สรรค)
ประธานกรรมการ
2. นางพรนภา แซอึ้ง
โรงเรียนบานตองมวงชุม
กรรมการ
3. นางสายสมร ดาแวน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต2
4. นายธวัชชัย อุตสาสาร
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
กรรมการ
5. นายดลพร แสนมงคล
โรงเรียนบานสุพรรณ
กรรมการและเลขานุการ
4.28 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ วันละ
โรงเรียนบานผารางวังหมอ
ประธานกรรมการ
2. นางสุกญ
ั ญา สิงหกี
โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎรวิทยาคาร)
กรรมการ
3. นายนันทชัย พญามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต2
4. นางสาวรัชนก ยอดยง
ศูนยการศึกษาพิเศษประจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
5. นางกรรณิการ ปกเครือ
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการและเลขานุการ
4.29 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุจินตนา ปนตากุล โรงเรียนบานแมหลาย
ประธานกรรมการ
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2. นางจินตนา ทรงธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต2
3. นางวิไลลักษณ ทนันทชัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นางวิภาพร กุลวงศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต1
4.30 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน โนราช
โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี นาน 2
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นางดรุวรรณ จันทรชูชื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 2
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
3. นายวาที สมศรี
กรรมการ
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
4. นายกิตติศักดิ์ นอยคํา
กรรมการ
4.31 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางโสภิต เกื้อหนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต1
2. นางแสงเดือน ทาขัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต2
กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ นะเอย โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
4. นางสาวลัดดาวัลย ประที โรงเรียนบานสุพรรณ
ปะจิตต
5. นางศรีพูน นรรัตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต1
4.32 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา สุขเกษม
โรงเรียนบานไรออย
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร โปรงใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
3. นางสาววาสนา ทานะมัย โรงเรียนบานหวยกาน
กรรมการและเลขานุการ
4.33 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางองุน มิ่งขวัญ
โรงเรียนบานหนองมวงไข
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร ปญญานิลพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
3. นางสัมพันธ ยิ่งนิยม
โรงเรียนบานหวยกาน
กรรมการ
4. นางทิพยสุดา ธรรมลังกา
โรงเรียนบานตนหนุน
กรรมการและเลขานุการ
4.34 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา บุญแปลง
โรงเรียนวัดหวยแกว
ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อุนจะนํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
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ประถมศึกษาแพร เขต 2
3. นางสาวอัมรินทร อินทอง
โรงเรียนบานปาแดง (รัฐราษฎรรังสรรค)
กรรมการ
4. นางสมพันธ ยิ่งนิยม
โรงเรียนบานหวยกาน
กรรมการและเลขานุการ
4.35 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นายกาวพารักษ ชาวสาน โรงเรียนบานสบมาง
ประธานกรรมการ
2. นายอณิรุจน สมจิต
โรงเรียนปงพัฒนาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางธิดาพรไครวงค
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
กรรมการ
4. นางยุพิน กรุณา
โรงเรียนบานลอง
กรรมการ
5. นางละเอียด มิ่งปรีชา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 1
4.36 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชม หมายมั่น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต 2
2. นางสาวสุรีย ยะคํานะ
โรงเรียนบานวาวี
กรรมการ
3.นางสาวกรรณิการ อุปนันไชย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 1
4. นางเรืองนภา ตันประยูร
โรงเรียนวัดหวยหมาย
กรรมการและเลขานุการ
4.37 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน อวนวิจิตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต 1
2. นายพรศักดิ์ บรรเทาทุกข
โรงเรียนบานสถาน
กรรมการ
3. นายยงยุทธ อุดปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
4. นายนรินทร โปรงใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 1
5. นายเดี่ยว จันสอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 1
4.38 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3
1. นางธรรมาภรณ พญาใจ
โรงเรียนบานหนองมวงไข
ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร ปญญานิลพินธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
3.นางสาวทิพยสุดา ธรรมลังกา โรงเรียนบานตนหนุน
กรรมการ
4. นางชมเดือน คําผัด
โรงเรียนพระพุทธบาท
กรรมการ
5. นางวชิราภรณ ไวทยโยธิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 1
4.39 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
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ความบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญฝาย เชื้อสะอาด
โรงเรียนบานแมต๋ํา
ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ คําวงศ
โรงเรียนนาแกวประชารัฐ
กรรมการ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. นางศิริพร อุนจะนํา
แพร เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4. นางสาววิภาพร กุลวงศ
กรรมการ
แพร เขต 1
5. นางสมพันธ ยิ่งนิยม
โรงเรียนบานหวยกาน
กรรมการและเลขานุการ
4.40 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย กาวีแดง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต1
2. นางอําไพ มณีวรรณ
โรงเรียนบานขุนตื่นนอย
กรรมการ
3. นายอนุสรณ จันกัน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต1
4. นางอําไพ มูลเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต1
5. นางละเอียด มิ่งปรีชา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต1
4.41 คณะกรรมการตัดสินประกวดการรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนออทิสติกม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสนคําหลอ
โรงเรียนบานหวยน้ําราก(ไตรราษฎรบํารุง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. นายชม หมายมั่น
แพร เขต2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. นางสุพัตรา โนรินทร
แพร เขต 1
4. นางกรรณิการ ปกเครือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต1
5. นางเรืองนภา ตันประยูร
โรงเรียนวัดหวยหมาย
กรรมการและเลขานุการ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.42 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางวนิดา อนจันทร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต1
2. นางสาวนภาพร แสงแกว โรงเรียนบานแกน
กรรมการ
3. นางสาวปยะวรรณ อินกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
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4. นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา
กรรมการ
5. นางบัวลอย พริบไฟว
โรงเรียนบานดงเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
4.43 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณิดา เจริญธนพัฒน โรงเรียนแมยางตาล
ประธานกรรมการ
2. นางปราณี แกวแดง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เครือบุญ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา
4. นายทศพร ยานะวิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 1
5. นางผองศรี ดวงคํา
โรงเรียนบานออยวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
4.44 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางสุทิพย มงคล
โรงเรียนบานแมทราย
ประธานกรรมการ
2. นางฟองจันทร ศิรินอ ย
โรงเรียนชุมชนบานเมืองปอน
กรรมการ
3. นางผกาพรรณ วงคจา4.
4. นางอุดมพร ไขรัศมี

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 2

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.45 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนราวรรณ คําลือ โรงเรียนชุมชนบานรองเข็ม
ประธานกรรมการ
2. นางสุดาภรณ จันทรแจม โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน
กรรมการ
3. นางสาวเกสร แกวทิตย
โรงเรียนบานดอนตัน
กรรมการ
กรรมการ
4. วาที่รอยตรีชไมพร ธิอาย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย
5. นางจีรวรรณ โปรงใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 2
4.46 คณะกรรมการตัดสินแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ธรรมขันธ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31
ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ซื่อสัตย
โรงเรียนชุมชนบานบอน
กรรมการ
3. นางนิสา จันทรติ๊บ
โรงเรียนบานศรีปาแดง
กรรมการ
4. นายสาคร จํารัส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
5. นางสาวกิ่งแกว บรรจง
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
6. นางกรรณิการ ปกเครือ
โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการและเลขานุการ
4.47 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6
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1. นายประดิษฐ ถิ่นแสน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต 1
2. นางทัศนีย ทะนันไชย
โรงเรียนบานปน
กรรมการ
3. นายมานพ จันทรหอม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
4. นายสุรชาติ อรุณเบิกฟา ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
5. นางศิรพร วรรณา
โรงเรียนบานนาแหลม
กรรมการและเลขานุการ
4.48 คณะกรรมการตัดสินแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นายเปล แหวนทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต1
2. นายอดิศักดิ์ คงคาใส
โรงเรียนบานแมสะเรียง
กรรมการ
3. นางรจนา ยอดดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
4. นายสิทธิชัย ปนเงิน
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
5. นางบานเทียน ตางใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 1
4.49 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญราม อจิมา
โรงเรียนบานดอนชุม
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณีใจยวน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
3. นายชัย คํามุงคุณ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
4. นางกรรณิการ ปกเครือ โรงเรียนบานแมทราย
กรรมการ
5. นายมงคล ชื่นสนธิพันธ
โรงเรียนบานหวยโรงนอก
กรรมการและเลขานุการ
4.50 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางประไพศรีพุทธิมา
โรงเรียนบานหนองหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
โรงเรียนบานเหลา
2. นางเบญจา อภิชัย
โรงเรียนบานหนองมวงไข
3. นางนงคยา กันจะนะ
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4. นางสุนีย ใจสวาง
กรรมการ
แพร เขต 2
4.51 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จินดารัตน โรงเรียนบานน้ําชํา
ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณวางโต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1
กรรมการ
3. นางสาวยิ่งพรเจียตระกูล
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา
กรรมการ
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4. นางพรรณี ยากองโค
5. นางสาวจินตจฑุ า เรือนคํา

โรงเรียนชุมชนบานกลาง
กรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 1
4.52 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ไมกําหนดชวงชั้น
1. นางพาณีสระศรี
โรงเรียนบานแมนาเติง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย โรงเรียนบานไร
กรรมการ
3. นางสาวมณีนุช ไชยทิศ
โรงเรียนชุมชนบานกลาง
กรรมการ
กรรมการ
4. นายอนุชา นอยจันทรนาย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
5. สุทธิชัย ณ นาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
แพร เขต 2
4.53 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางรางกายฯ ไมกาํ หนดชวงชั้น
1. นายนิติพันธ เพ็ชรหาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
แพร เขต 1
2. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิ
โรงเรียนทองทิพยวิทยา
กรรมการ
3. นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรรมการ
แพร เขต 2
4. นางกรรณิการ สมเพชร โรงเรียนบานหัวดอย
กรรมการ
5. นางจตุพร วงศสงิ ห
โรงเรียนบานดอนชุม
กรรมการและเลขานุการ
4.54 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ไมกําหนดชวงชั้น
1. นายพัฒนพงษ เต็มเสาร
โรงเรียนปาแดงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตินันท โภคินอธิษฐ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
กรรมการ
3. นางสาวสรภัส สวนดอก
โรงเรียนบานลอง
กรรมการ
4. นางกรรณิการ สมเพชร
โรงเรียนบานหัวดอย
กรรมการ
5.นาพัลลภ ธีจิณกุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4.55 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
1. นางสุคันธา มหาวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาแพรเขต 1
2. นายขวัญชัย โกแสนตอ
บานพญาไพร
กรรมการ
3. นายสมัย ลอมนะลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
ประถมศึกษาแพร เขต 2
4. นายเกษม สลีออ น
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน
กรรมการ
5. นายศักดิ์ ศรีวุฒิ
โรงเรียนบานดอนชัย
กรรมการและเลขานุการ
4.56 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6

158
1. นางนฤมล แดนอวน
2. นายเสคสรร ณ นาน
3. นายอเนก เทพยศ
4. นายวราวุธ จรัสธิอวนนาย5.
5. อรรณพ วางโต

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2
โรงเรียนบานดอนแทน
โรงเรียนชุมชนสถาน
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตัดสินการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส สรุปผลการแขงขันฯ
ณ จุดแขงขันในแตละกิจกรรมใหกองอํานวยการแตละสนามการแขงขัน
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการทุกฝาย ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
อยางเต็มกําลังความสามารถในการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๖4 ปการศึกษา
๒๕๕7 จังหวัดแพร หากมีปญหาอุปสรรคใหดําเนินการแกปญหา และรายงานผลตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มุงใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการปฏิบัติงาน บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7

(นายกมล รอดคลาย)
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

