
๑ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

     มีหน้าท่ี 

     ๑) วางแผนการจัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ   

     ๒) เสนอจัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวทีที่ใช๎ในการแขํงขัน 

     ๓) เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการและกรรมการตัดสินตามรายการแขํงขัน 

     ๔) จัดการแขํงขัน  และให๎กรรมการตัดสินแตํละรายการ สรุปรายงานผลการแขํงขันตํอ 

         คณะกรรมการอํานวยการประจําสนามแขํงขัน 

     ๕) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
 

     ประกอบด้วย 

     ๕.๑ ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๒      

         ประธานกรรมการ 

     ๕.๒ ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ รองประธานกรรมการ                                                            

     ๕.๓ ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓-๖ รองประธานกรรมการ                                    

     ๕.๔ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม ํ  กรรมการ 

     ๕.๕ รอง ผอ.สพม.เขต ๓๔                                                         กรรมการ                                                 

     ๕.๖ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๑-๖     กรรมการ 

     ๕.๗ ผู๎อํานวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม.เขต ๑–๖  

                                                                                              กรรมการ 

     ๕.๘ ประธานเครือขํายนิเทศการศึกษา เขต ๑๕             กรรมการ 

     ๕.๙ นายไพศาล เข่ือนเพชร   รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.๑๐ นางสุภาภรณ๑ กิตติรัชดานนท๑  ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๒     

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   ๕.๑๑ นายโสภณ ชัยเพ็ชร   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒      

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   ๕.๑๒ นายสงกรานต๑ พรหมวงศ๑    ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒      

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 



๒ 

 

   ๕.๑๓ นางเยาวณี มาประเสริฐ   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒   

         กรรมการและผูชํ๎วยเลขานุการ                            

   ๕.๑๔ นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน๑  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒    

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   ๕.๑๕ นางเกษราภรณ๑ สมมนุษย๑  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒   

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   ๕.๑๖ นางสาวปาริชาติ เภสัชชา  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒     

                  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   ๕.๑๗ นางสาววนิจช๑ตา  โชติวิศิษฐ๑กุล  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒    

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

สนามแข่งขันการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านศาลา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑ การศึกษาปฐมวัย 

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 
 

          มีหน้าท่ี  

 ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

 ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และ 

     เทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

 ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อ 

     ร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณา 

     เป็นที่สิ้นสุด 
 

         ประกอบด้วย 
 

         ๑) นายไพศาล  เข่ือนเพชร           รอง ผอ. สพป.ชม.เขต ๒ 

         ๒) นายประเสริฐ  อธิพรหม          ผอ.โรงเรียนบ๎านทําศาลา  สพป.ชม.เขต ๒ 

         ๓) นางสาวชนิกานต๑  เรือนแก๎ว      ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๒ 



๓ 

 

                                                             กิจกรรมการเลํานิทานประกอบสื่อ 

         ๔) นางสาวสักการะ  ทนันชัย        ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๓   

                                                             กิจกรรมการเลํานิทานประกอบสื่อ     

         ๕) นางสุภา วิริยภาพ                  ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

         กิจกรรมการปั้นดินนํ้ามัน 

         ๖) นางนิภา แก๎วประทีป              ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๕ 

         กิจกรรมการปั้นดินนํ้ามัน     

 

 

         ๗) นางสุภาพร  สารรประดิษฐ๑       ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๔ 

                                                               กิจกรรมการสร๎างภาพด๎วยการฉีก ตัด ปะ 

         ๘) นายณัฐสิทธ์ิ ธงยี่สิบสอง          ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๖ 

                                                               กิจกรรมการสร๎างภาพด๎วยการฉีก ตัด ปะ 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 

      มีหน้าท่ี 

       ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

       ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

       ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
 

      ประกอบด้วย 
 

      ๒.๑) นายนิคม คําโพธ์ิ            ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒              ประธานกรรมการ 

      ๒.๒) นายนเรศ บุญลอย          ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒                    กรรมการ 

      ๒.๓) นางพวงทอง พรมถาวร    ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒                    กรรมการ 

      ๒.๔) นางอัญชลี   เกตุพุฒ       ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒                กรรมการ 

      (๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 
 

        มีหน้าท่ี 



๔ 

 

 

       ๑)  จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสาร 

             รับรายงานตัว  

        ๒)  สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

        ประกอบด้วย 
 

        ๑) นางลมัย  พวงมณ ี  ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒              

        ๒) นางพวงทอง พวงถาวร             ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป .ชม.เขต ๒                       

        ๓) นางจิตนานาถ ปลอดสกุล          ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒                      
 

       (๔) คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

       ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

       ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 
 

คณะกรรมการกลาง  

       มีหน้าท่ี 

           ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

           รับผิดชอบ  (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

           กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

          ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสาวจรัสศรี คําใส           ศึกษานิเทศก๑ สพป.มส.เขต ๑ 

       ๒) นางสาวดวงใจ  พรมไพร      ครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  สพป.อต.เขต ๒ 

       ๓) นางยุพาพร  ทาดาริน          ครูโรงเรียนบ๎านทรายมูล  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นางสาวจันจิรา อุตมา          ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าเหียว  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๕) นางพรพิมล  สิริพรเจริญ       ครูโรงเรยีนอนุบาลพรชัย สถานศึกษาเอกชน  
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๕ 

 

คณะกรรมการกลาง 
 

       ๖) นางจรรยา เพียรงาม           ครูโรงเรียนบ๎านนาบุญโหลํงขอด  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางตรีนุช คุณยศยิ่ง            ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒ 
 

๒. กิจกรรมการแข่งขันการป้ันดินน้ ามัน 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

       ๑) นางสาวสุวรรณี ศิริสมฤทัย     ศึกษานิเทศก๑ สพป.พิจิตร.เขต ๒ 

       ๒) นายประชัน แสนใจ             ศึกษานิเทศก๑ สพป.มส.เขต ๒ 

       ๓) นางปราณี  ฟุ้งสมุทร           ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง   สพป.อต.เขต ๒ 

       ๔) นางบังอร  เนตรทอง           ครูโรงเรียนบ๎านเขาล๎อ   สพป.นว.เขต ๓ 

       ๕) นางณัฐพิมล  ธนัตถ๑สอาดอาวุธ    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ   สพป.ชม.เขต ๑ 
 

คณะกรรมการกลาง 
 

       ๖) นางอารีย๑  บุญประเสริฐ       ครูโรงเรียนบ๎านแมํโจ๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางเกวรินทร๑  ปัญญาเรือง    ครูโรงเรียนบ๎านปางไม๎แดง   สพป.ชม.เขต ๒ 

 
 

๓. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ  

       คณะกรรมการตัดสิน 
 

       ๑) นายสิทธิพงษ๑  แก๎วธิวัง         ศึกษานิเทศก๑ สพป.มส.เขต ๒ 

       ๒) นางสาวพัชรา  จายสวน        ครูโรงเรียนขาลสุวรรณ๑อนุสรณ๑  สถานศึกษาเอกชน 

       ๓) นางพัชยา  เครืออินต๏ะ         ครูโรงเรียนวัดนาแก๎ว   สพป.ลป.เขต ๒ 

       ๔) นางอําไพ  มณีวรรณ           ครูโรงเรียนบ๎านขุนแมํตื่นน๎อย   สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๕) นางอมรรัตน๑  ปัญญานะ       ครูโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส  สพป.ชม.เขต ๑ 

      คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางสาวพนิดา จันทสุวรรณ    ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางทิพวัลย๑ บุญยืน             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดง  สพป.ชม.เขต ๒ 



๖ 

 

 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 
 

       มีหน้าท่ี  

       ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

       ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

           และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

       ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อ 

          ร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
 

       ประกอบด้วย 

       ๑.๑) นายวันชัย  รัตนากรไพบูลย๑    รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒        

        ประธานกรรมการ 

 

       ๑.๒) นายฉลวย  พันธ๑ทอง     ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา         

        รองประธานกรรมการ 

        ๑.๓) นายศิรภพ  เจริญกุศล  รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา ฝ่ายสํงเสริมการศึกษา        

        รองประธานกรรมการ๑ 

        ๑.๔) นายประสิทธ์ิ  ชูดวง   รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา ฝ่ายกิจการนักศึกษา        

        รองประธานกรรมการ 

        ๑.๕) นางวัชราภรณ๑  วัตรสุข         ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑ 

                                                                                    กรรมการประจํากิจกรรมการอําน 

        ๑.๓) นางดารณีย๑ พยัคฆ๑กุล          ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔  

                                                                              กรรมการประจํากิจกรรมการเขียนเรียงความ 



๗ 

 

       ๑.๔) นางสาวทิพวรรณ นามแก๎ว  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕ 

                                                                             กรรมการประจํากิจกรรมทํองอาขยาน 

       ๑.๕) นางสาววราภรณ๑ อนุวรวัฒน๑   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓ 

                                                                             กรรมการประจํากิจกรรม สุนทรพจน๑ 

      ๑.๖) นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ       ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๖ 

                                                                                   กรรมการประจํากิจกรรมแตํงบทร๎อยกรอง 

      ๑.๗) นางพัชรินทร๑  เขตวัง          รอง ผอ.โรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย สพป.ชม.เขต ๒          

                 กรรมการ 

      ๑.๘) นางมาลี จันทร๑ศรีทอง         ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย สพป.ชม.เขต ๒                

                 กรรมการ 

      ๑.๙) นางเพลินพิศ มันกระโทก      ครูโรงเรียนบ๎านเป้าวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒             

                 กรรมการ 

    ๑.๑๐) นางเรไร รัตนธรรม            ครูโรงเรียนโรงเรียนภูดินวิทยา สพป.ชม.เขต ๒        

        กรรมการ 

    ๑.๑๑) นายสุทัศ ขัดงาม              ครูโรงเรียนบ๎านผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๒                    

        กรรมการ 

    ๑.๑๒) นางพัชรินทร๑ คณะนัย        ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒                 

        กรรมการ 

   ๑.๑๓) นายโสภน ชัยเพ็ชร            ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขตต ๒      

                           กรรมการและเลขานุการ 

 

   ๑.๑๓) นางเอมอร นรเดชานันท๑      ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒  

        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

   ๑.๑๔) นางสุพัตา ศรีศุภมาศ          นักวิชาการศึกษา สพป.ชม.เขต ๒ 

                                                                                    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ๑.๑๕) นางจิราพร นิติสุทธิกา         นักทรัพยากรบุคคล              



๘ 

 

กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 
 

 ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวทีที่ใช๎ในการแขํงขัน 

       ๒)  จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

       ๓)  ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
 

       ประกอบด้วย 
 

       ๑) นายอุดมเดช  ต.เจริญ             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๒) นายอุทัย  ศรีสุวรรณ              วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๓) นายวุฒิลักษณ๑  พลอยไม๎มิ่ง     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๔) นายราเชนทร๑  สุริยะ             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๕) นายดํารงศักดิ์  อินตา            วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๖) นายเสนํห๑ สมบัติใหมํ             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ
 

(๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 

      มีหน้าท่ี 

๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสาร 

          รับรายงานตัว  

๒) สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 
 

     ประกอบด้วย 
 

      ๑) นายอาทิตย๑  ประสาทแก๎ว       วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๒) นายยุทธพงษ๑  ไชยประสพ      วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๓) นายเมืองดี  ศรีคช               วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๔) นายวิจักร  พจนพิจิตร๑           วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๕) นางสาวอุมาพร บุญสุข          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ



๙ 

 

      ๖) นางสาวอมรลักษณ๑  ทํวมแก๎ว   วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

 

 
 

 

(๔) คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน  

       มีหน้าท่ี 
 

       ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

       ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 
 

คณะกรรมการกลาง  

       มีหน้าท่ี  
 

           ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

           รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณี 

           ที่กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน        

       ประกอบด้วย 

๑.กิจกรรมการแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

       ๑) นางวิรินทร  ศรีนวล            ครูโรงเรียนบ๎านแจํงกูํเรือง สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางประภาศรี  เลพล           ครูโรงเรียนวัดป่าแดง  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๓) นางพัชรี สัญญาลักษณ๑         ครูโรงเรียนบ๎านสามหลัง สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นางเบญจา แสนสุข             ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๕) นางสิริสรณ๑  ก๎อนสุรินทร๑      ครูโรงเรียนศรีจอมทอง  สพป.ชม.เขต ๖ 
 

คณะกรรมการกลาง 
 

      ๖) นางรุํงรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน๑    ครูโรงเรียนบ๎านมํวงโตน สพป.ชม.เขต ๑ 
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๑๐ 

 

      ๗) นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ    ครูโรงเรียนวัดร๎องอ๎อ สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๘ )นางจุฑามาศ ไชยวงศ๑           ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก  สพป.ชม.เขต ๑ 
 

๒.กิจกรรมการแข่งขันการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

            ๑) นายบุญเรือน หุํนดี             ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป.ลป.เขต ๒ 

      ๒) นางอัษฎางค๑พร มหายศนันท๑  ครูโรงเรียนบ๎านเป้าวิทยาคาร สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๓) นางสมพิศ เทพดวงจันทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านต๎นผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๔) นางสุภาพร ละอูม              ครูโรงเรียนวัดทําโป่ง  สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๕) นางนวรัตน๑ ขอดแก๎ว           ครูโรงเรียนบ๎านพร๎าวหนุํม   สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง 

      ๖) นางจินตนา สุทธสาส๑น         ครูโรงเรียนบ๎านโป่งน๎อย  สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๗) นางจันทร๑เที่ยง ภัยพิลัย        ครูโรงเรียนบ๎านป่าไม๎แดง  สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๘) นางแจํมจรัส ทิพยุบุญราช     ครูโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ๑   สพป.ชม.เขต ๑ 
 

๓.กิจกรรมการแข่งขันการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓ 
 

คณะกรรมการตัดสิน 

      ๑) นายวิวัฒน๑  ประสานสุข        ครูโรงเรียนบ๎านแมํโจ๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๒) นางจินดา กิริยา                  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒  สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๓) นางธิดารัตน๑  จอมปัญญาเลิศ   ครูโรงเรียนวัดมะกับตอง  สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๔) นายสันติภาพ น๏ะดอก            ครูโรงเรียนบ๎านตาลเหนือ  สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๕) นางสาวสังวาล ใจเที่ยง           ครูโรงเรียนบ๎านแมํซา สพป.ชม.เขต ๖ 
 

คณะกรรมการกลาง 
 

      ๖) นางจุไรรัตน๑  อินต๏ะเสน          ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑        

      ๗) นายณัฐวุฒิ ขันแก๎ว               ครูโรงเรียนสิริมังคลาจารย๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๘) นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ       ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น  สพป.ชม.เขต ๑ 
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๑๑ 

 

๔. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ /คัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีท่ี๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน  
 

      ๑) นางลินลดา เชาว๑มนัส          ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๒) นางเกศรินทร๑ จันทร๑หอม      ครูโรงเรียนสันมหาพน   สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๓) นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา         ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยเฮี่ยน  สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๔) นายบุญศรี อุดม                 ครูโรงเรียนบ๎านกองหิน  สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๕) นางกิ่งแก๎ว ศรีจอมทอง        ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านชํางเค่ิง  สพป.ชม.เขต ๖ 
 

คณะกรรมการกลาง 
 

       ๖) นางพิดาลิน  อินต๏ะแก๎ว        ครูโรงเรียนบ๎านหัวขํวง  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๗) นางหอมหวาน ปันต๏ะทา       ครูโรงเรียนบ๎านใหมํสวรรค๑  สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๘ ) นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุข      ครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม  สพป.ชม.เขต ๔ 
 

๕. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ /คัดลายมือ ระดับ ป.4-6 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

       ๑) นางกรองจิต  อินทจักร๑         ครูโรงเรียนบ๎านแชํช๎าง สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๒) นางกิตติอาภา  กรณ๑ใหมํ      ครูโรงเรียนเจ๎าพํอหลวงอุปถัมภ๑ ๗ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางภัทรภรณ๑  ศรีถาวร        ครูโรงเรียนบ๎านเปียงหลวง  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๔) นางณภัทรารัตน๑  พัฒน๑นิธิชัย   ครูโรงเรียนบ๎านหลังทํอ  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๕) นางวรวีย๑  ดวงเดํน               ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง  สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางลําดวน  แก๎วอินชัย         ครูโรงเรียนวัดทําโป่ง  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๗) นางกัญญา  พิชยานนท๑         ครูโรงเรียนบ๎านสันผักหวาน  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๘) นางผํองพรรณ  คํามงคล       ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 
 

๖.กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ /คัดลายมือ ระดับ ม.1-3 

คณะกรรมการตัดสิน 
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๑๒ 

 

      ๑) นางสาวศิริกานดา  เสมอกัน    ครูโรงเรียนบ๎านบวกค๎าง สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๒) นางศิริลักขณา  คําสาร        ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ๑นิคมวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๓) นางสาวทัศนีย๑  อรุณ          ครูโรงเรียนบ๎านสันทรายคองน๎อย สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๔) นางกัลยณัฐ  ธิต๏ะ               ครูโรงเรียนบ๎านหนองผักบุ๎ง  สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๕) นางนงลักษณ๑  แก๎ววงศ๑ดี       ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยทราย  สพป.ชม.เขต ๖ 
 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางกิ่งแก๎ว  ตาเจริญเมือง      ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๗) นางพัชรบูลย๑  ตันติยากร       ครูโรงเรียนบ๎านเปียง  สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๘) นางรัชพร  บัวหอม             ครูโรงเรียนวัดคําชมพู  สพป.ชม.เขต ๔ 
 

๗. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

     ๑) นางดวงมณี รัศมีศรจันทร๑     ครูโรงเรียนสังวาลย๑วิทยา  สพป.ลป.เขต ๑ 

     ๒) นางอรพิน   หมั่นแสวง         ครูโรงเรียนบ๎านผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๓) นางฟองจันทร๑ ฟูฟอง         ครูโรงเรียนบ๎านหนองตุ๎ม  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๔) นางนารีกาญน๑  พันธุ           ครูโรงเรียบ๎านสันผักหวาน  สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๕) นางวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง       ครูโรงเรียนบ๎านบนนา   สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางอัญชลี จินาวงค๑            ครูโรงเรียนบ๎านโป่งน๎อย  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๗) นางทับทิม ไชยชนะ            ครูโรงเรียนบ๎านตาลเหนือ   สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๘) นายประเสริฐ  แสนสุข         ครูโรงเรียนบ๎านโปง   สพป.ชม.เขต ๕ 

๘. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

     ๑) นางนิลุบล  โพธ์ินาคม          ครูโรงเรียนวัดล๎านตอง สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๒) นางลําดวน สุริยะวรรณ         ครูโรงเรียนมูลนิธิมหาราช  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๓) นางศรีไพร ธรรมวาทิตย๑        ครูโรงเรียนบ๎านแมํคะ  สพป.ชม.เขต ๓ 
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๑๓ 

 

     ๔) นางสุนทรี  กุณา                 ครูโรงเรียนสันป่าตอง   สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๕) นางพรรณี  กรรใหมํ             ครูโรงเรียนบ๎านสบแจํมฝั่งซ๎าย สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นายสันธาน สันกลกิจ           ครูโรงเรียนบ๎านแมํทัง  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๗) นางพิสมัย  ชาลีอัน              ครูโรงเรียนบ๎านทุํงจําเริง  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๘) นายศรัณยู  ปู่สิงห๑               ครูโรงเรียน  สพป.ชม.เขต ๕ 

๙. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓    

คณะกรรมการตัดสิน 

     ๑) นางสาวจันทพร พลอินตา     ครูโรงเรียนวัดห๎วยแก๎ว สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๒) นางกิ่งแก๎ว จินาพันธ๑           ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย   สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๓) นายปัฎฐวัจน๑ เฟื่องเพ็ชร      ครูโรงเรียนบ๎านมํวงชุม  สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๔) นางนัยยา จินาป๊อก            ครูโรงเรียนบ๎านแมํโถวิทยา  สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๕) นางเข็มทอง  กรรณิการ๑       ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก  สพป.ชม.เขต ๖ 

 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นายสันธาน  สันกลกิจ         ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํทัง  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๗) นายประเสริฐ แสนสุข          ครูโรงเรียนบ๎านโปง   สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๘) นายศรัณยู  ปู่สิงห๑              ครูโรงเรียน  สพป.ชม.เขต ๕ 

๑๐. กิจกรรมการแข่งขัน สุนทรพจน์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

     ๑) นางสุภาภรณ๑  สุวรรณา       ครูโรงเรียนบ๎านป่าไม๎แดง  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๒) นางสุพิน สาลักษณ๑             ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๓) นางสาวสุพรรณี  บุญทวี       ครูโรงเรียนวัดห๎วยแก๎ว  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๔) นางสาวประณมพร วัชรีวงษ๑ ณ อยุธยา 

                                                  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา   สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นางนิภา ทิพย๑เจริญ            ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙   สพป.ชม.เขต ๖ 
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๑๔ 

 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางสมจิตร ทิพาคํา            ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๗) นางสุดใจ  เจริญสุข            ครูโรงเรียนบ๎านนาหวาย    สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๘) นางสายสมร อินต๏เสน         ครูโรงเรียนบ๎านทุํงข๎าวพวง  สพป.ชม.เขต ๓ 

๑๑.กิจกรรมการแข่งขัน แต่งบทร้อยกรอง  ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

 

    ๑) นางรัตนภัณฑ๑  เลิศคําฟู       ครูโรงเรียนบ๎านป่าไม๎แดง  สพป.ชม.เขต ๑ 

    ๒) นางสาวิตรี พิมพันธ๑ดี           ครูโรงเรียนวัดทรายมูล สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๓) นางกิ่งกมล ฉลอม               ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๔) นางปัทมารัตน๑ ขัติพันธ๑         ครูโรงเรียนบ๎านทรายมูล    สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๕) นางจันทร๑ฉาย พรหมเสน      ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทําข๎าม สพป.ชม.เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นายสุเทพ นนทธรรม          ครูโรงเรียนบ๎านปากทางทําลี่ สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๗) นางสาวเมธาพร คําหน๎อย     ครูโรงเรียนบ๎านขุนแปะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๘) นางสาวภัทรานิษฐ๑  ชูช่ืน      ครูโรงเรียนแมํแฮใต๎   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๙) นางสาวณัฐติญา นันตะละ     ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือสาขาแมํแจ๏ะ สพป.ชม.เขต ๖ 

 

๑๒. กิจกรรมการแข่งขัน แต่งบทร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓    

คณะกรรมการตัดสิน 

 

     ๑) นางกฤษฎาภรณ๑  กิ่งโต๏ะทอง    ครูโรงเรียนทาเหนือวิทยา  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๒) นายณัฐปกรณ๑  ศรีพระจันทร๑    ครูโรงเรียนบ๎านแมํปั่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๓) นางศรีประทิน สมบูรณ๑           ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮําง   สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๔) นางสุพรรณี ไชยเทพ              ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๕) นางพรพิมล  ไวยกุล               ครูโรงเรียนบ๎านตาลเหนือ สพป.ชม.เขต ๕ 
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๑๕ 

 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางณัทฐนิช พรหมปัญญา        ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๗) นางเกษริน  ภิระตา                ครูโรงเรียนบ๎านแมํแดดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๘) นางสาวสมรยศ คนโฑ             ครูโรงเรียนบ๎านปางเกี๊ยะ  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๙) นางจุฬารัตน๑ เพ็ชรจินดา          ครูโรงเรียนบ๎านขุนแตะ  สพป.ชม.เขต ๖ 

 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ณ  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมืองเชียงใหม ่  จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย           

ชุดท่ี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

     มีหน้าท่ี  

     ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

     ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 

        และเทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

     ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง  

        หรือข๎อร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และ 

        ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

     ประกอบด้วย 

    ๑) นายไพศาล  เข่ือนเพชร              รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒    

    ๒) นายกมล  ช่ืนทองคํา                  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๔ 

    ๓) นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง            ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๓ 

    ๔) นางสาววชิราพร  สุวรรณศรวล      ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๕ 

    ๕) นางสาวกมลพรรณ  กันทะทิพย๑     ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๖ 

    ๖) นางวิริน  วันสมสกุล                  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๑ 

    ๗) นายสงกรานต๑  พรหมวงศ๑          ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๒ 



๑๖ 

 

    ๘) นายสุรพล  ศรีศิลป์                 ศึกษานิเทศก๑แมํฮํองสอน เขต ๒ 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

     มีหน้าท่ี 

     ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

     ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

     ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

     ประกอบด้วย 

     

(๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 

     มีหน้าท่ี 
 

     ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน  

         และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

     ๒) สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

    ประกอบด้วย 

     

(๔) คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

      มีหน้าท่ี 
 

      ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

      ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

คณะกรรมการกลาง 

      มีหน้าท่ี 
 

         ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

         รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

         กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน 
 



๑๗ 

 

       ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

 

     ๑) นางพรรณี นามมล               ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยศาลา   สพป.ขม.เขต ๓ 

     ๒) นางสาวเสาวลักษณ๑  ตุ๎ยแก๎ว   ครูโรงเรียนบ๎านปากทางทําลี่ สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๓) นายสมภพ  ตันติกุล             ครูโรงเรียนศิริมังคลานุสรณ๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๔) นางฐิติรัตน๑  สุวรรณ             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านอมก๐อย  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นางไกํแก๎ว  เรือนวิไล            ครูโรงเรียนบ๎านหนองหลํม  สพป.ลพ.เขต ๑ 

 

คณะกรรมการกลาง 

     มีหน้าท่ี 
 

     ๖) นางสาวมลิวัลย๑  แดงตันกี       ครูโรงเรียนบ๎านสันทราย   สพป.ชม เขต ๔ 

     ๗) นางอัชนา  สืบสกุล               ครูโรงเรียนบ๎านกวน  สพป.ชม เขต ๔ 

     ๘) นายประวิทย๑  กันทาทอง       ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๒. กิจกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

     ๑) นางพจนา  ทิศรําวง              ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐   สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นางนิตยา  เนตรศักดิ์เกษม     ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูน สพป.ลพ.เขต ๑ 

     ๓) นายสงบ  ขิงหอม                ครูโรงเรียนบ๎านทรายขาว สพป.อต.เขต ๒ 

     ๔) นางสาวจุฑาทิพย๑  อินต๏ะ       ครูโรงเรียนหมูํบ๎านสหกรณ๑ ๒ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๕) นางจิตรา เมืองโอด              ครูโรงเรียนบ๎านแอํนจัดสรร   สพป.ชม เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางสาวมลิวัลย๑  แดงตันกี       ครูโรงเรียนบ๎านสันทราย   สพป.ชม เขต ๔ 

     ๗) นางอัชนา  สืบสกุล               ครูโรงเรียนบ๎านกวน  สพป.ชม เขต ๔ 

     ๘) นายประวิทย๑  กันทาทอง       ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 
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๑๘ 

 

คณะกรรมการตัดสิน 

 

     ๑) นางบัวจันทร๑  มูลต๏ะ             ครูโรงเรียนบ๎านหลวง    สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นางสาวสุมาลี  เข่ือนแก๎ว       ครูโรงเรียนบ๎านจันทร๑  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๓) นางสิริภัสสร๑ กันทะวงค๑         ครูโรงเรียนบ๎านหนอกเงือก สพป.ลพ.เขต ๑ 

     ๔) นายอินทร  ชมช่ืน               ครูโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๕) นางจุฑามาศ จันทร๑ศร          ครูโรงเรียนบ๎านน๎อยห๎วยริน    สพป.ชม เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางสาวมลิวัลย๑  แดงตันกี       ครูโรงเรียนบา๎นสันทราย   สพป.ชม เขต ๔ 

     ๗) นางอัชนา  สืบสกุล               ครูโรงเรียนบ๎านกวน  สพป.ชม เขต ๔ 

     ๘) นายประวิทย๑  กันทาทอง       ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๔. กิจกรรมการการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

     ๑) นางรุจินันท๑  โสภาพิมพ๑         ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา   สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นางสุพิชชา ปันศิริ               ครูโรงเรียนอินทนนท๑วิทยา  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๓) นายวิทยา ประยูร               ครูโรงเรียนบ๎านทุํงข๎าวพวง   สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๔) นายถนอมศิลป์  ชํานาญหมอ    ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน  สพป.ลพ.เขต ๑ 

     ๕) นางอัมพร  อินตาวงศ๑           ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านนํ้าดิบ   สพป.มส.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางสุพรรณ  ผํองใส             ครูโรงเรียนบ๎านทําข๎าม สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๗) นายจาตุรงค๑  คํามะนาง         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๘) นางประภัสสรณ๑  เล็กธํารง     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 
 

๕. กิจกรรมการการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ โรงเรียนขยายโอกาส 

คณะกรรมการตัดสิน 
  

     ๑) นางปราณี  มีลาภ                ครูโรงเรียนบ๎านสะลวงนอก สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๒) นางผํองพรรณ  เป็งธินา        ครูโรงเรียนวัดศรีดอนไชย สพป.ชม.เขต ๔  
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๑๙ 

 

     ๓) นางอุไรวรรณ  เอมหฤทัย      ครูโรงเรียนพุทธิโศภน   สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๔) นางอารีรัตน๑  ศิริ                ครูโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็น  สพป.ลพ.เขต ๓ 

     ๕) นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน          ครูโรงเรียนบ๎านปงแมลํอบ    สพป.ลพ.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางสุพรรณ  ผํองใส             ครูโรงเรียนบ๎านทําข๎าม สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๗) นายจาตุรงค๑  คํามะนาง        ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๘) นางประภัสสรณ๑  เล็กธํารง     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 
 

๖. กิจกรรมการการแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 
  

     ๑) นางจิระพร  กิ่งเพชรเสรีชน     ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎   สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๒) นางผํองพรรณ  พุทธวงศ๑        ครูโรงเรียนบ๎านสบเตี๊ยะ  สพป.ชม.เขต ๖  

     ๓) นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข๑     ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ   สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๔) นายวัชระ ยะสงํา                ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒   สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๕) นางสาวดานุรัตน๑  จันทะรส    ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นายอดิศักดิ์  อํอนฉํ่า            ครูโรงเรียนบ๎านบนนา   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๗) นางสาวสุจิตรา  ผาสุก          ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยส๎มป่อย สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๘) นายสันทัด  ดุลสูงเนิน          ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศพายัพ สพม.๓๔ 

๗. กิจกรรมการการแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

   โรงเรียนขยายโอกาส 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

     ๑) นางยุพิน  ดุมดก                 ครูโรงเรียนวัดยั้งเมิน   สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นายวีระพันธ๑  ไชยบุตร         ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก  สพป.ชม.เขต ๖  

     ๓) นายสงํา  เมฆเสน                ครูโรงเรียนวัดห๎วยทราย   สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๔) นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี     ครูโรงเรียนบ๎านปงตํา  สพป.ชม.เขต ๓ 
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๒๐ 

 

     ๕) นางกฤษณา พึ่งธรรม            ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  สพป.ชม.เขต ๔ 

คณะกรรมการกลาง 

    ๖) นายอดิศักดิ์  อํอนฉํ่า            ครูโรงเรียนบ๎านบนนา   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๗) นางสาวสุจิตรา  ผาสุก          ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยส๎มป่อย สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๘) นายสันทัด  ดลุสูงเนิน          ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศพายัพ สพม.๓๔ 

๗. กิจกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

     ๑) นางนันทพร  สื่อกระแสร๑       ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นางสายสุนีย๑  อินจันทร๑         ครูโรงเรยีนบ๎านสันทรายคองน๎อย   สพป.ชม.เขต ๓  

     ๓) นางศิริรัตน๑  กองอินทร๑         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านชํางเค่ิง   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๔) นางสาวเพียงดาว เมืองคํา      ครูโรงเรียนบ๎านปางหินฝน  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๕) นางสุภาพร  พันธุ๑เกษม         ครูโรงเรียนบ๎านแมํจ๎อง  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๖) นางขวัญใจ  อาษากิจ            ครูโรงเรียนศรีเนห๑รู   สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๗) นางกุศลิน  อิ่นคํา                ครูโรงเรียนบ๎านแควมะกอก สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๘) นางสุมิตรา เกิดผล               ครูโรงเรียนบ๎านโปง    สพป.ขม.เขต ๕ 

     ๙) นางฉันทนา คําแดง             ครูโรงเรียนบ๎านวังกอง  สพป.ชม.เขต ๕  

   ๑๐) นางลัดดา  มิตกิตติ              ครูโรงเรียนบ๎านแมํขาน   สพป.ชม.เขต ๔ 

   ๑๑) นางสาวธิลาวรรณ๑  มีชิน        ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคอม  สพป.อต.เขต ๒ 

   ๑๒) นางสุพัตรา  ดวงแก๎วกลาง     ครูโรงเรียนบ๎านน้ําย๎อย   สพป.ลพ.เขต ๑ 

   ๑๓) นางสุวิมล  ตรีพงษ๑              ครูโรงเรียนบ๎านต๎นผึ้ง   สพป.ลพ.เขต ๑ 

   ๑๔) วําที่พันตรี โสภน ติ๊บใหมํ        ครูโรงเรียนวัดปากล๎อง  สพป.ลพ.เขต ๑ 

   ๑๕) นางมัณฑนา ศรีสวัสดิ์            ครูโรงเรียนวัดป่าแดด  สพป.ลพ.เขต ๑ 

 

คณะกรรมการกลาง 

   ๑๖) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๑๗) นางจงจิต  พัฒนสิน               ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 
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๒๑ 

 

   ๑๘) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

  ๑๙) นางจงจิต  พฒันาสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๐) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๑) นางจงจิต  พัฒนาสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๒) นายเชิดชัย  ลํานวล             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.๓๔ 
 

๘. กิจกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

     ๑) นายนิวัติ  บุปผชาติกุล           ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา   สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นางสุกัญญา  โพธ์ิสุวรรณ       ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎   สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๓) นางสาวนวลจันทร๑ สิทธิวงศ๑         ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือ   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๔) นางสาวจันทร๑จิรา  หนุํมศรี     ครูโรงเรียนป่ากล๎วยพัฒนา  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๕) นางโสภา ศรีบาง                 ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๖) นางสริิรัตน๑  พวงยอด            ครูโรงเรียนวัดเปาสามขา   สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๗) นางจําเนียร  วงค๑คํา             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านวังจ๏อม สพป.ชม.เขต ๓ 

    ๘) นางสาวรุํงนภา  จาวอวน       ครูโรงเรียนบ๎านแมํต๐อม  สพป.ขม.เขต ๕ 

     ๙) นางธีรวัลย๑  คําฮอม             ครูโรงเรียนบ๎านแมํงูด  สพป.ชม.เขต ๕  

    ๑๐) นางนิตยา ประสาธน๑            ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

    ๑๑) นางพิชญาภา  พิไรแสง         ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  สพป.ชม.เขต ๔ 

    ๑๒) นางสาวนภาพร ณ ลําพูน      ครูโรงเรียนวัดบ๎านเหลํา    สพป.ลพ.เขต ๑ 

    ๑๓) นางวรางรัตน๑  สมบัติใหมํ       ครูโรงเรียนบ๎านฉางข๎าวน๎อย สพป.ลพ.เขต ๑ 

    ๑๔) นางนฤมล  กันทะกาศ          ครูโรงเรียนบ๎านศรีป้าน  สพป.ลพ.เขต ๑ 

   ๑๕) นางสาวขวัญเรือน แปลงใหมํ        ครูโรงเรียนทําปลาอนุสรณ๑ ๑  สพป.อต.เขต ๒ 

คณะกรรมการกลาง 

   ๑๖) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๑๗) นางจงจิต  พัฒนสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๑๘) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 
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๒๒ 

 

   ๑๙) นางจงจิต  พัฒนาสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๐) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๑) นางจงจิต  พัฒนาสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๒) นายเชิดชัย  ลํานวล             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.๓๔ 
 

๙. กิจกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ โรงเรียนขยายโอกาส 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

      ๑) นางนภัสนันท๑  ศิริเขต            ครูโรงเรียนบ๎านปง   สพป.ขม.เขต ๒ 

      ๒) นายประพันธ๑  ไชยวงศ๑           ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา   สพป.ชม.เขต ๒  

      ๓) นายดนุพล  ตลาด                ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยทราย   สพป.ชม.เขต ๖ 

      ๔) นางสาวสายฝน  ยะจรรยา      ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือ  สพป.ชม.เขต ๖ 

      ๕) นายกานต๑  ธรรมปัญโญ         ครูโรงเรียนบ๎านแมํฮ๎อยเงิน  สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๖) นางสาวสุริมล  อุปมาณ        ครูโรงเรียนชุมชนวัดทําเดื่อ   สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๗) นายกิตติศักดิ์  จันทร๑หลํม       ครูโรงเรียนบ๎านเปียงหลวง  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๘) นางสาวศันสนีย๑  อุบล            ครูโรงเรียนบ๎านฉิมพลี  สพป.ขม.เขต ๕ 

      ๙) นางสาวลิดาว ปัญโญใหญํ       ครูโรงเรียนบ๎านแมํโถวิทยาคม   สพป.ชม.เขต ๕  

    ๑๐) นายภานุ  จันทร๑ชม              ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยไม๎หก  สพป.ชม.เขต ๕ 

    ๑๑) นางสาวนภาพร  ยารังสั้น       ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

    ๑๒) นายสงํา วรรณเลิศ               ครูโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑ ๑  สพป.ชม.เขต ๓ 

    ๑๓) นายประวิทย๑ ปาลี                 ครูโรงเรียนวัดบ๎านม๎า สพป.ลพ.เขต ๑ 

    ๑๔) นางทัศนา  อุตเจริญ             ครูโรงเรียนบ๎านหนองหลํม  สพป.ลพ.เขต ๑ 

   ๑๕) นางสาวรีย๑  ขันพล               ครูโรงเรียนวัดป่าตึงห๎วยยาบ  สพป.ลพ.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง 

   ๑๖) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๑๗) นางจงจิต  พัฒนสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๑๘) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๑๙) นางจงจิต  พัฒนาสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 
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๒๓ 

 

   ๒๐) นางอรทัย  นาคะเปรมินทร๑      ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๑) นางจงจิต  พัฒนาสิน             ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

   ๒๒) นายเชิดชัย  ลํานวล             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.๓๔ 
 

 

 

 

 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่   อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

         มีหน้าท่ี 

      ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

      ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 

          และเทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

      ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง   

          หรือข๎อร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และ 

          ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

     ประกอบด้วย 
 

     ๑) นายศักดิ์ทอง  วรรณศรี           รอง ผอ.สพป.ชม. เขต ๒ 

     ๒) นางวารี  ภัทราวณิชย๑             ผู๎อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๓) นางเยาวณี  มาประเสริฐ          ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๒  

     ๔) นางจารึก  จิตต๑มั่น                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๕) นายจิรศักดิ์  สุภา                  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม ํสพป.ชม.เขต ๑ 

    ๖) นางสาวสังวาลย๑  เขือนคํา           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม ํสพป.ชม.เขต ๑ 

    ๗) นางนิตยา  กู๏ดเด็น                  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม ํสพป.ชม.เขต ๑ 

    ๘) นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ๑            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑               



๒๔ 

 

    ๙) นางสาวใกล๎รุํง  สุขวิญญาณ        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม ํ  สพป.ชม.เขต ๑ 

    ๑๐) นางสาวชีราภรณ๑  พงษ๑พาณิชย๑    ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑     

    ๑๑) นางเตือนใจ  ณ รังสี               ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๖     

    ๑๒) นายธนกฤต  ฟุ้งกิติกุล            ศึกษานิเทศก๑  สพป.มส.เขต ๒     

    ๑๓) นางนงคราญ  ปัญญาศรี          ศึกษานิเทศก๑  สพป.ลพ.เขต ๑  

    ๑๔) นายดวงฤทธ์ิ  เกติมา              ผอ.โรงเรียนบ๎านป่าแดด สพป.ชม.เขต ๑ 

    ๑๕) นายสมบูรณ๑  ใจงาม               ผอ.โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.ชม.เขต ๒     

 

 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 
 

      ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

      ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

      ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

      ประกอบด้วย 
 

      ๑) นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ๑            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑               

      ๒) นายตํอตระกูล  ชนันชนะ          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑               

      ๓) นายธิชาภพ  ใจมั่น                  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑               

      ๔) นายกิตติชัย  พรหมบุตร            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑               

(๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 

         มีหน้าท่ี 

      ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสาร 

          รับรายงานตัว  

      ๒) สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

     ประกอบด้วย 
 



๒๕ 

 

      ๑) นายจาตุรงค๑  อ๎นโสภา               ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๒) นางสาวกฤษติยา  อุดรอินทร๑        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

      ๓) นายมานิตย๑  เลิศวงศ๑วณิช           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

      ๔) นายเคน  บุศย๑รัศมี                    ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

      ๕) นายฤทธิเดช  กาบคํา                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

      ๖) นางสาวสุดฤทัย  รุํงเรือง              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

      ๗) นางสาวศิริชา  จุฑามาศ              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

      ๘) นายพิชาภพ  ใจมั่น                   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

      ๙) นางสาวธิดารัตน๑  เกยงต๑             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

(๔) คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

         มีหน้าท่ี 
 

      ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรํงใส 

      ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน  

คณะกรรมการกลาง 

       มีหน้าท่ี 

       ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรม 

        ที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินใน 

        กรณีที่กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน            

       ประกอบด้วย 

กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 

      ๑) นายสุรเกียรติ  ลิบลับ            นักวิชาการอิสระ 

      ๒) นายสินมหัต  ฝ่ายลุย             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  

      ๓) นายสวัสดิ์  ตันติพันธุ๑วดี          ข๎าราชการบํานาญ สวทช. 

      ๔) นายจักรพงษ๑  วงศ๑อ๎าย     นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

กรรมการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขัน 



๒๖ 

 

 

     ๑) ร.อ.อนุลัส  วิวัตตกุล             กองชํางอากาศ  กองทัพอากาศ 

     ๒) ร.ท.ภูมิใจ  บุญภูมิ                กองชํางอากาศ  กองทัพอากาศ 

     ๓) ร.ท.ดล  ช่ืนประไพ               กองชํางอากาศ  กองทัพอากาศ 

     ๔) ร.ท.อธิกร  หงชุมพล             กองชํางอากาศ  กองทัพอากาศ 

     ๕) ร.ท.วัชระ  บัวเดิม                กองชํางอากาศ  กองทัพอากาศ 

กรรมการกลางการแข่งขันระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(สพป.)   

    ๑) นายสุวิทย๑  สายใจอูป            ครูโรงเรียนสหกรณ๑ดําริ สพป.ชม.๒ 

    ๒) นายวิศรุต  กันทะวงศ๑             ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ๐า   สพป.ชม.เขต ๒  

    ๓) นางเยาวนา พันธ๑แก๎ว            ครูโรงเรียนบ๎านปางขุม   สพป.ชม.เขต ๒ 

    ๔) นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ     ครูโรงเรียนวัดปางไม๎แดง  สพป.ชม.เขต ๒ 

    ๕) นางสาวอวัลยา แสนคํา          ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน   สพป.ชม.เขต ๒ 

    ๖) นายสมพงษ๑  อยูํไกล              ครูโรงเรียนบ๎านไดลกึ”ประชาสุสรณ๑ “ สพป.พิจิตรเขต ๒    

กรรมการกลางการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

     ๑) นายแอ็ด  ชาวนําน                ครูโรงเรียนฟากกว๎าน  สพม.๓๖  

     ๒) นายปรีชา  โพธ์ิธร                ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๓) นายณัฐพงษ๑  คลังวิเชียร         ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๔) นายจาตุรงค๑  อ๎นโสภา           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๕) นายวุฒิชัย  ตุ๎ยดี                  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑        

๑. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กรรมการตัดสิน 

     ๑) นางสุนทรี   นวลศรี               ครูโรงเรียนบ๎านลวงเหนือ สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๒) นางสังวาลย๑  เขตคาม            ครูโรงเรียนบ๎านสันศรี   สพป.ชม.เขต ๒  

     ๓) นางนงคราญ  จิตรจง             ครูโรงเรียนบ๎านโป่งแยงใน   สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๔) นางแสงสุรีย๑  เทียนแก๎ว          ครูโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๕) นางพิมพ๑ผกา เมืองไสย         ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

    ๖) นางประไพรัตน๑  เผือกเอี่ยม     ครูโรงเรียนชุมชนศูนย๑อพยพแปลง ๘  สพป.ชม.เขต ๕ 
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๒๗ 

 

    ๗) นางสุนันท๑  นิลรัตน๑              ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช๎าง) สพป.ชม.เขต ๖  

กรรมการกลาง 

    ๘) นางพวงพยอม  วุฒิธนากร     ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎    สพป.ชม.เขต ๒  

    ๙) นางสาวกฤษติยา  อุดรอินทร๑    ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๐) นางสาวกันตินันท๑   ลักขณาเดช    ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๒. กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับประถมศึกษา  ป.๔-๖  

กรรมการตัดสิน 

     ๑) นางเรืองนภา  ภํูรุํงเรือง             ครูโรงเรียนพุทธิโศภน  สพป.ขม.เขต ๑ 

     ๒) นางสุพาณี  ศรีนวล                  ครูโรงเรียนบ๎านแจํงกูํเรือง  สพป.ชม.เขต ๒  

     ๓) นางรัตนาภรณ๑  วงศ๑พัฒธาดา      ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง   สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๔) นางราตรี  แก๎วมีศรี                   ครูโรงเรียนวัดแมํสะลาบ  สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๕) นายวรพันธ๑  ปุกปัน                 ครูโรงเรียนบ๎านตุงติง   สพป.ชม.เขต ๕ 

กรรมการกลาง 

     ๖) นางพิศวาส  ศรีบุรี                   ครูโรงเรียนหลักปัน  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๗) นางสาวฐิตินันท๑  ตันทะรา              ครูโรงเรียนบ๎านแมํนาจร  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๘) นายมานิต  เลิศวงศ๑วณิช           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

     ๙) นางสาวมนัสนันท๑  รัตนกิจธํารง     ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

  

๓. กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖  

กรรมการตดัสิน 
 

     ๑) นางกัญจนา  พริบไหว             ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ขม.เขต ๑ 

     ๒) นางอรวรรณ  แก๎วมณี              ครูโรงเรียนบ๎านทุํงละคร   สพป.ชม.เขต ๓  

     ๓) วําที่ร๎อยโท นิรันดร๑  คํามาสาร    ครูโรงเรียนบ๎านบํอสลี   สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๔) นางสาวภัตติกา ติดนนท๑            ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือ  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๕) นางหนูเพียร สิมมา                  ครูโรงเรียนบ๎านนาบัว   สพป.อต.เขต ๒ 

กรรมการกลาง 
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๒๘ 

 

     ๖) นางวลี  จักรคําปัน                   ครูโรงเรียนชลประทานแมํกวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๗) นางสาวจงสวัสดิ์  อํอนจันทร๑       ครูโรงเรียนบ๎านทุํงหลวง  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๘) นางรัติกร  เทพกุล                    ครูโรงเรียนบ๎านรํองน้ํา   สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๙) นายเคน  บุศย๑รัศมี                    ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๐) นางสาวภัทรวดี  สุขภานนท๑       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๔. กิจกรรมการแข่งขัน  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖ 

กรรมการตัดสิน 
 

     ๑) นายอนุสรณ๑  อรุณสวัสดิ์            ครูโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา  สพป.ขม.เขต ๑ 

     ๒) นางรัตนาภรณ๑  แก๎วก๐องมา        ครูโรงเรียนบ๎านนาคอเรือ   สพป.ชม.เขต ๕  

     ๓) นางศุภลักษณ๑  รักมาตี              ครูโรงเรียนบ๎านสบเตี๊ยะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๔) นางสาวบํารุงรัตน๑  แก๎วดิษฐ๑       ครูโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ๑อนุสรณ๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๕) นายมนต๑สะกันฑ๑  เท็นผม          ครูโรงเรียนชุมชนผาเลียดวิทยาคาร   สพป.อต.เขต ๒ 

กรรมการกลาง 

     ๖) นางวันเพ็ญ  อุทัยผล                ครูโรงเรียนวัดทําข๎าม  สพป.ชม.เขต ๒   

     ๗) นายฤทธิเดช  กาบคํา              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

     ๘) นายทิศฐาน  อินสมบัติ            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๕. กิจกรรมการแข่งขัน  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับประถมศึกษา   

กรรมการตัดสิน 
 

     ๑) นางปรียานุช   ศรีทัน               ครูโรงเรียนสันป่าสัก  สพป.ขม.เขต ๒ 

     ๒) นางเกษร  คําฟู                      ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ๎านเอก    สพป.ชม.เขต ๓  

     ๓) นางมาลีพันธ๑  อินทรประสาท     ครูโรงเรียนบ๎านเลําป่าผาง    สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๔) นางนันทวัน  ปัญญามา             ครูโรงเรียนบ๎านเตียงอาง  สพป.ชม.เขต ๕        

     ๕) นางผํองพรรณ  สิทธิโม๏ะ          ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป.ชม.เขต ๖ 

กรรมการกลาง 

    ๖) นางกชกร  ชํางสากล                 ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 

    ๗) นายภูริภัทร๑  วิสัญญา                ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  
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๒๙ 

 

    ๘) นายบรรพจน๑  สลับแสง             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๖.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สพป.) ม.๑-๓ 

กรรมการตัดสิน 
 

    ๑) นางพรพรรณ  ใจอินทร๑             ครูโรงเรียนวัดห๎วยแก๎ว  สพป.ขม.เขต ๑ 

    ๒) นางสุดสวาท  แบล็คเค็ท           ครูโรงเรียนสันทรายหลวง    สพป.ชม.เขต ๒  

    ๓) นายรัชพล  ลอยมี                   ครูโรงเรียนบ๎านป่าลาน   สพป.ชม.เขต ๒ 

    ๔) นายศรีวรรณ  จันทร๑ต๏ะเสาร๑       ครูโรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว สพป.ชม.เขต ๓  

    ๕) นางศริวิไล บุญเรือนยา              ครูโรงเรียนวัดกูํคํา   สพป.ชม.เขต ๔ 

    ๖) นางอัญชลี สุรินทร๑                    ครูโรงเรียนบงตัน  สพป.ชม.เขต ๕ 

    ๗) นางศิราณี  หนํอคํา                   ครูโรงเรียนศรีจอมทอง  สพป.ชม.เขต ๖ 

กรรมการกลาง 

     ๘) นางสาวอัปสร  ศิลปาจารย๑          ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา   สพป.ชม.เขต ๒ 

    ๙) นางศิริกานต๑  ทับทอง               ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.พิจิตร.เขต ๒ 

   ๑๐) นางสาวสุพรรษา ลักขธรรม        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๑) นางสาวสุดฤทัย  รุํงเรือง            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๒) นางสาวศิริชา  จุฑามาศ            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๓) นางสาวประกายมาศ  ทองหมื่น   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๔) นายพิชาภพ  ใจมั่น                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๕) นางสาวธิดารัตน๑  เกยงต๑          ครูโรงเรยีนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  
 

๗. กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สพป.) ม.๑-๓ 

กรรมการตัดสิน 

     ๑) นางทัศนีย๑ พันธุ๑กาหลง              ครูโรงเรียนแมํคือวิทยา  สพป.ขม.เขต ๑ 

     ๒) นางฐิรินทร๑ดาว โพธิกดุล            ครูโรงเรียนบ๎านมํอนปิน   สพป.ชม.เขต ๓  

     ๓) นางภัทราวรรณ  เขียววัน           ครูโรงเรียนบ๎านบวกครกเหนือ   สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๔) นายนิกร มะโน                       ครูโรงเรียนบ๎านตาลเหนือ  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นายชยพล  เอ็บมูล                  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยยาง สพป.อต.เขต ๒ 
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๓๐ 

 

กรรมการกลาง 

     ๖) นางผกากรอง รักมากิจ             ครูโรงเรียนศรีบุญเรือง  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๗) นางพัชริน    ไชยาเลิศ              ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยส๎มป่อย  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๘) นางสาวศิริประภา  เพชรคล๎าย     ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม เขต ๑ 

     ๙) นางธัญลักษณ๑  สีนวลธรรม         ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๐) นางสาวจันทิมา ขัติยะ              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๑) นางสาวหทัยนันท๑  แก๎วโชติ        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๒) นายณฐนน  ลือใจ                   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๓) นางสาวจิรวดี  ดวงสวัสดิ์          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๘. กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สพป.) ม.๑-๓ 

กรรมการตัดสิน 

     ๑) นายวราวุธ  สุริยป้อ                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ขม.เขต ๑ 

     ๒) นางอําพร  แก๎วคําเช่ือ               ครูโรงเรียนบ๎านสันทรายกองน๎อย   สพป.ชม.เขต ๓  

     ๓) นายวิทยา  กอง                      ครูโรงเรยีนกรป.กลางอุปถัมภ๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๔) นายมนตรี  กองตา                   ครูโรงเรียนชุมชนดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นางมัตติกา ติดนนท๑                  ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก สพป.อต.เขต ๖ 

กรรมการกลาง 

     ๖) นางทรงศรี  ศิริจันทร๑ช่ืน             ครูโรงเรียนบ๎านสันคะยอม  สพป.ชม.เขต ๒      

     ๗) นางสาวเกสสุดา ใจตรง              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม เขต ๑ 

     ๘) นางสาวรติกร  ศิลป์พิทักษ๑วงศ๑    ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

     ๙) นางณัฐสินี  วงศ๑จิระหิรัญ           ครูโรงเรียนวารเีชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑      

   ๑๐) นางสาวพรพิมล  สงค๑ศาสตร๑       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๑) นางธันยาภัทร๑  ธนะพงศ๑นิธิศ       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

   ๑๒) นางสาวศิริรัตน๑  ธรรมขันธ๑          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๙. กิจกรรมการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สพป.) ม.๑-๓ 
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๓๑ 

 

กรรมการตัดสิน 

     ๑) นางอรทัย  ชัยวิลยศ                 ครูโรงเรียนต๎นธงวิทยา  สพป.ลป.เขต ๒ 

     ๒) นางสาววันวิสาข๑ สมบูรณ๑           ครูโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ๑อนุสรณ๑   สพป.ชม.เขต ๑  

     ๓) นางพันละภา ทิศลา                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํคะ   สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๔) นางสาวพัทธนันท๑  จันทร๑ออย      ครูโรงเรียนบ๎านยางครก  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นางบรรณสรณ๑ หล๎าเต็นท๑          ครูโรงเรียนศรีจอมทอง  สพป.อต.เขต ๖ 

กรรมการกลาง 

     ๖) นางสาวโสภา สามแก๎ว              ครูโรงเรียนบ๎านหนองปิด  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๗) นางสุดา ราชโสม                     ครูโรงเรียนบ๎านปากเหมือง  สพป.ชม.เขต ๔   

     ๘) นายชัยวัฒน๑  มิ่งขัวญ                ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม เขต ๑ 

     ๙) นางสาวอภิชญา คําวัง                ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๐) นางสาวนิภาพร สุริยะวงศ๑         ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๑) นางสาวเพลิน ใจแก๎ว               ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๒) นางสาวนิชาภา สมติ๊บ             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

    ๑๓) นางสาวสุรางคณา กันทะอินทร๑   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

๑๐. กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สพป.) ม.๑-๓ 

     ๑) นางราตรี  คนเพียร       ครูโรงเรียนชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑      สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๒) นางกิ่งกาญจน๑  กันนาง       ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ๎านเอก   สพป.ชม.เขต ๓  

     ๓) นางวิไล  มาลีพัตร              ครูโรงเรียนวัดทําต๎นกวาว   สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๔) นางสุภาภรณ๑  ชิมกลาง         ครูโรงเรียนบ๎านบํอหลวง  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นายพิทักษ๑  สวนใส                              ครูโรงเรียนสบวาก   สพป.ชม.เขต ๖ 
 

กรรมการกลาง 

     ๖) นายบัณฑิต  ตาเจริญเมือง                      ครูโรงเรียนบ๎านหนองโค๎ง  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๗) นางสาวโสภนา  สุขสลักคํา                      ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม เขต ๑ 

     ๘) นางพิมพร  ตีคัง                             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

     ๙) นางภัรฎา  หํอกแว                   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  
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๓๒ 

 

     ๑๐) นางแคทรียา  ประเสรฐิสิทธ์ิ       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

     ๑๑) นางสาวดรุณี  ชัยเขิน               ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

     ๑๒) นางสาวพัชรพรรณ  สัมมาอรรถ             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑  

สนามแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑๑.กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนานชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

กรรมการผู้ตัดสิน 

     ๑) นายชูชีพ  สินอเนตร                            ครูโรงเรียนบ๎านคูซอด   สพป.ศรีสะเกษ.เขต ๓   

กรรมการผู้ช่วย 

     ๒) นายอํานาจ  กิตติจริยา                          ครูโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา  สพป.ชม.เขต ๑    

     ๓) นายบุญมา คํวยเทศ                             ครูโรงเรียนบ๎านเจดีย๑แมํครัว  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๔) นายฤทธิรงค๑  เดชวงศ๑ยา                       ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๕) นางลัดดา กาวี                                   ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎    สพป.ชม.เขต ๒  

     ๖) นางฉัตรวรีย๑  แสนมโนรักษ๑                    ครูโรงเรียนบ๎านปางไฮ  สพป.ชม.เขต ๒   
 

๑๒..กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกลและการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน 

     ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กรรมการผู้ตัดสิน 

     ๑) นายพูนศักดิ์  บุทเสน                           ครูโรงเรียนบ๎านปากสวยพิทยาคม  สพม.เขต ๒๑ 

กรรมการผู้ช่วย 

     ๒) นายอินทร สมบัติใหมํ         ครูโรงเรียนบ๎านแมํขํา สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๓) นายสมศักดิ์ กองแก๎ว         ครูโรงเรียนบ๎านนาบุญโหลํงขอด  สพป.ชม.เขต ๒  

     ๔) นายปรีขา  ต๎อนาตา           ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐  สพป.ชม.เขต ๒          

     ๕) นายอัศวิน  จันทร๑สอน       ครูโรงเรียนน๎อยรินวิทยา    สพป.ชม.เขต ๒   

     ๖) นางสร๎อยทอง  ภูริทัศนานันท๑   ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน  สพป.ชม.เขต ๒  

๑๓.กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกลและการแข่งขันเครื่องร่อน 

     ประเภทร่อนนานระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กรรมการผู้ตัดสิน 



๓๓ 

 

     ๑) นายพูนศักดิ์  บุทเสน         ครูโรงเรียนบ๎านปากสวยพิทยาคม  สพม.เขต ๒๑ 

กรรมการผู้ช่วย 

     ๒) นายอินทร สมบัติใหมํ         ครูโรงเรียนบ๎านแมํขํา สพป.ชม.เขต ๔  

     ๓) นายสมศักดิ์ กองแก๎ว          ครูโรงเรียนบ๎านนาบุญโหลํงขอด  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๔) นายปรีขา  ต๎อนาตา          ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๕) นายอัศวิน  จันทร๑สอน       ครูโรงเรียนน๎อยรินวิทยา    สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๖) นางสร๎อยทอง  ภูริทัศนานันท๑   ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน  สพป.ชม.เขต ๒              

 

๑๔.กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยมือ) 

    และการแข่งขันเครื่องบินพลังบางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบิน)ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

กรรมการผู้ตัดสิน  

     ๑)นายเสกสรร  คําเมืองแพน    ครูโรงเรียนโรงเรียนเซิมพิทยาคม  สพม.เขต ๒๑ 

     กรรมการผู้ช่วย 

     ๒) นายสุทิน  จันทร๑เกศ           ครูโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๔  

     ๓) นายชัชวาลย๑  กันนาง        ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว สพป.ชม.เขต ๒  

     ๔) นายธีระเดช  นวลสนิท       ครูโรงเรียนโรงเรียนบ๎านวังลุง  สพป.ชม เขต ๖  

     ๕) นายนพดล  สุขดี               ครูโรงเรียนวัดชํางเค่ียน  สพป.ชม.เขต ๑   

     ๖) นางกรเกตุ  ฟุ้งวิทยา          ครูโรงเรียนบา๎นต๎นผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๒   
 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๕  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

(๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

       ๑)อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 



๓๔ 

 

       ๒)รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

       และรายงานผล    การแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

       ๓)พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง  

        หรือข๎อร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณา 

       เป็นที่สิ้นสุด 

       ประกอบด้วย 

       ๑)นายประกอบกิจ  ปัสสวาท                    รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒)นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช                     ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม เขต ๑ 

       ๓)นางวัฒนา  วนิชนพรัตน๑                       ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔)นายอรุณ  จี๋คีรี                                  ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๕)นางจุไร  ภาโนธิต                               ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๖)นางรัชฎ  กันทะรัญ                             ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๗)นางจินดา  ตุํนหล๎า                              ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๘)นางสาวดารณี  ประยูรวงษ๑           ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๙)นายไกรเดช  อาจหาญ                      ครูโรงเรียนวัดดดทําข๎าม   สพป.ชม.เขต.๖ 

     ๑๐)นางนงลักษณ๑  ไชยเพ็ญ                        ครูโรงเรียนบ๎านโรงวัว สพป.ชม.เขต .๖ 

(๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 

       ๑)จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และ  เวทีที่ใช๎ในการแขํงขัน 

       ๒)จัดทําแผนผงัแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

       ๓)ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

      ประกอบด้วย 

       ๑)นายอุดมเดช  ต.เจริญ                          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๒)นายอุทัย  ศรีสุวรรณ                            วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๓) นายวุฒิลักษณ๑  พลอยไม๎มิ่ง              วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๔) นายราเชนทร๑  สุริยะ              วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ



๓๕ 

 

       ๕) นายดํารงศักดิ์  อินตา             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๖) นายเสนํห๑ สมบัติใหมํ              วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

(๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน  

          และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

        ๒)สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

        ประกอบด้วย 

๑) นายอาทิตย๑  ประสาทแก๎ว               รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํฝ่ายวิชาการ 

๒) นายยุทธพงศ๑  ไชยประสพ  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๓) นายพรชัย จันอารีย๑                       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๔) นางสาวณัฐกานต๑  จิตนารินทร๑          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๕) นางสาวแสงดาว ค๎ุมวานิช                ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๖) นางสาวพัชริดา จํากําซื้อ                  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ    

(๔)คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง  

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

       ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

       ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

คณะกรรมการกลาง  

      มีหน้าท่ี 

       ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

      รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

      กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

       ประกอบด้วย 

 



๓๖ 

 

๑.กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางจิรัฐตกิาล  ปริตา        ครูโรงเรียนบ๎านบํอหิน    สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางสายพิณ ติกอภิชาติ     ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม. เขต ๒ 

        ๓) นางนงคราญ  เรือนมูล      ครูโรงเรียนวัดกูํคํา   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นายนันทยศ  นนธิจันทร๑     ครูโรงเรียนบ๎านอรุโณทัย สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี    ครูโรงเรียนบ๎านแมํโถ  สพป.ชม เขต  

๒.กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางประพิมภร มณีกุล        ครูโรงเรียนวัดป่าตัน  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๒) นางละออง  พุกเฉ่ือย        ครูโรงเรียนปรียาโชติ สพป.นว. เขต ๓ 

       ๓) นางคนึง บุตรตานนท๑       ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นายอุดม  ปุระพรหม        ครูโรงเรียนบ๎านเปียง สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๕) นางสาวชลารินทร๑ สุรินจักร     ครูโรงเรียนบ๎านเหมืองแรํ  สพป.ชม เขต ๓ 

๓.กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางอุํนใจ กันยะมี            ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา    สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางสุมาลี  กิติมูล           ครูโรงเรียนวัดหนองหลิ้ว สพป.ชม. เขต ๔ 

        ๓) นางปิยานันท๑  วงษารัฐ       ครูโรงเรียนอนุบาลลําปาง สพป.ลป.เขต ๑ 

        ๔) นางยุพิน  เสนีย๑วงศ๑ ณ อยุธยา  ครูโรงเรียนบ๎านหัวฝาย สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นางศิริลักษณ๑  ศรีไกรภักดิ์        ครูโรงเรียนรวมศูนย๑วัดห๎วยแก๎ว  สพป.ชม เขต ๑ 

๔.คณะกรรมการควบคุมการแต่งเพลงคุณธรรมระดับชั้นป.๑-๓ และม.๑-๓(สพป.) 

   แบ่งกิจกรรมจ านวน ๗ห้อง 
 

       ห๎องที่ ๑ นางสายใจ พิเคราะห๑งาน      ครูโรงเรียนบ๎านเป้าวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ห๎องที่ ๒ นางหลินฟ้า  กันตี               ครูโรงเรียนบ๎านพระนอน สพป.ชม. เขต ๒ 

       ห๎องที่ ๓ นางธัญญลักษณ๑  บุญรสศักดิ์   ครูโรงเรียนบ๎านป่าลาน  สพป.ชม.เขต ๒ 
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๓๗ 

 

       ห๎องที่ ๔ นางดรุณี สิงหศักดิ์             ครูโรงเรียนบ๎านบวกจั่น  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ห๎องที่ ๕ นางผํองศรี  อริยะกุล          ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม เขต ๒ 

       ห๎องที่ ๖-๗ นางสาวศิวพร  ธรรมชาติอุดม   ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าจาง  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๕.คณะกรรมการควบคุมการแต่งเพลงคุณธรรมระดับชั้นป.๔-๖ และม.๑-๓(สพม.) แบ่งกิจกรรมจ านวน ๗  ห้อง 

        ห๎องที่ ๑ นางสาววรารักษ๑  บุษยานนท๑    ครูโรงเรียนบ๎านศรีบุญเรือง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ห๎องที่ ๒ นางวรัตชนันท๑  ทองประชุม    ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม. เขต ๒ 

        ห๎องที่ ๓ นางศิริกัลยาพร  กันทะมาลา    ครูโรงเรียนบ๎านเจดีย๑แมํครัว  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ห๎องที่ ๔ นางยุพิน  ภิรมย๑ชม               ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา   สพป.ชม.เขต ๒         

        ห๎องที่ ๕  นางจันทรี นางแล            ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าจาง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ห๎องที่ ๖-๗ นายสุขเกษม  ดิษบรรจง     ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา  สพป.ชม เขต ๒ 

๖.กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางวิไลบูลย๑ สุวรรณมาโว   ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นายสวัส  พรหมชัยชนะ     ครูโรงเรียนบ๎านนาหน่ํา  สพป.อต. เขต ๒ 

        ๓) นางจุฑารัตน๑  ดาวสนั่น      ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นางนงลักษณ๑  นันทโกวัฒน๑   ครูโรงเรียนบ๎านป่าตาล  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางบุษบา มาระดี               ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยต๎นตอง  สพป.ชม เขต ๓ 

๗.กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายเสนํห๑  ดีมี                ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  สพป.อต.เขต ๒ 

        ๒) นางดวงสมร  กันจะขัติ     ครูโรงเรียนบ๎านออนกลาง สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นายพยูน  แก๎วก่ํา            ครูโรงเรียนบ๎านเขาธรรมบท สพป.นว.เขต ๓ 

        ๔) นางพรรณี  ไชยทะนง         ครูโรงเรียนบ๎านบวกหมื้อ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางวาสนา  ปฤษณภานุรังษี     ครูโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว   สพป.ชม เขต ๔ 

๘.กิจกรรมการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
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๓๘ 

 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางนิภาภรณ๑  แก๎วมี        ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางชุติมา กันทวีชัย          ครูโรงเรียนบ๎านสามหลัง  สพป.ชม. เขต ๔ 

       ๓) นางวรากร  ขวัญสุวรรณ    ครูโรงเรียนบ๎านปางสัก  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๔) นางศรีพรรณ  บุญธรรม     ครูโรงเรียนบ๎านโป่งน๎อย สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นางพรปวีร๑  ไชยณรงค๑     ครูโรงเรียนอนุบาลแมํเมาะ  สพป.ลป. เขต ๑ 

๙.กิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายประพันธ๑  สุปินตา     ครูโรงเรียนพุทธิโศภน  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นายโชติ ณ รังสี             ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง สพป.ชม. เขต ๖ 

        ๓) นางเรียม สิงห๑ทร            ครูโรงเรียนบ๎านขอบด๎ง  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางกาญจนา  พร๎อมประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ๎านปางกว๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางกนกวรรณ  ปันดงเขียว    ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน  สพป.ชม เขต ๒ 

๑๐.กิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางฐิติรัตน๑  วสิษฐ๑พลวงศ๑     ครูโรงเรียนวัดสวนดอก  สพป.ขม.เขต ๑ 

        ๒) นางอําพรรณ  รัชวัตร๑          ครูโรงเรียนบา๎นปากทางทําลี่ สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๓) นางเบญวรรณ จิตรคงสง      ครูโรงเรียนบ๎านอําย  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางรําแพน  สุพิณวงศ๑         ครูโรงเรียนบ๎านอรุโรทัย  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นางฉันทนา เทพวงศ๑           ครูโรงเรียนบ๎านทรายมูล สพป.ชม เขต ๔   

๑๑.กิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางอรพินท๑  กันทะใจ       ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที๗่๙ (บ๎านหนองอาบช๎าง) สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๒) นางบุญต๎อม  นะคํา         ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม. เขต ๒ 

        ๓) นายวิสุทธ์ิ  แสนสุวรรณ     ครูโรงเรียนบ๎านปางเฟือง   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางสดศรี สุตะวงค๑           ครูโรงเรียนบ๎านศาลา  สพป.ชม.เขต ๒ 
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๓๙ 

 

        ๕) นายณรงค๑ชัย  สุดวง         ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยตอง  สพป.ชม. เขต ๔ 

๑๒.กิจกรรมการแข่งขัน มารยาทไทย ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นายชัยภัค ชํุมวารี               สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ํ

       ๒) นางเตือนใจ  จอมมาวรรณ    ครูโรงเรียนวัดบ๎านน๎อย  สพป.ชม. เขต ๑ 

       ๓) นางอารีย๑  ธรรมเสนา          ครูโรงเรียนบ๎านแมํตะละ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นางกิ่งกาญจน๑  วงศ๑คําปิน    ครูโรงเรียนวัดกูํคํา  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๕) นางนงเยาว๑ ศรีอินทร๑            ครูโรงเรียนบ๎านเหมืองแรํ  สพป.ชม เขต ๓ 

๑๓.กิจกรรมการแข่งขัน  มารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางปานรดา  อุํนจันทร๑        สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ํ

        ๒) นางกาญจนา  ตันพรหม        ครูโรงเรียนบ๎านเชิงดอยสุเทพ สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นางนิภาพร  สายจิตธรรม      ครูโรงเรียนบ๎านแมํเหียะ   สพป.ชม.เขต ๒ 

 

        ๔) นางคมคาย  ศรีทาเกิด          ครูโรงเรียนชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑อุปถัมภ๑  

                                              สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางชนินาถ  ยุพการณ๑         ครูโรงเรียนบ๎านแมํขิ สพป.ชม เขต ๓ 

๑๔.กิจกรรมการแข่งขัน มารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางปานรดา  อุํนจันทร๑        สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ํ

        ๒) นางลัดดาวัลย๑  เช้ือเมืองพาน   ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม. เขต ๒ 

        ๓) นางรุํงอรุณ  มายาง              ครูโรงเรียนบ๎านโรงวัว  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางราตรี  ลํานวล                ครูโรงเรียนบ๎านริน  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางชายุตี จินดาหลวง           ครูโรงเรียนบ๎านแมํคะ  สพป.ชม. เขต ๓ 

๑๕.กิจกรรมการแข่งขัน ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 
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๔๐ 

 

        ๑) นางจันทิวา  เกสร                วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางกรองจิต  อินทจักร๑          ครูโรงเรียนบ๎านแชํช๎าง  สพป.ชม. เขต ๑ 

        ๓) นางเลไลย๑  กิตติวรรณ           ครูโรงเรียนบ๎านฉางข๎าวน๎อย  สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๔) นายดรุณ พิศาลสังฆคุณ         ครูโรงเรียนวัดจันเสน  สพป.นว.เขต ๓ 

        ๕) นางอังสนา  วรรณประสิทธ์ิ     ครูโรงเรียนบ๎านสันทราย   สพป.ชม.เขต ๔ 

๑๖.กิจกรรมการแข่งขัน  ละครประวัติศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางวิบูลย๑ลักษณ๑  คุณยศยิ่ง   วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายอัศนัย  กางมูล             ครูโรงเรียนวัดอรัญญาราม  สพป.ลพ. เขต ๑ 

        ๓) นางนงลักษณ๑  ธาตุอินทร๑     ครูโรงเรียนบ๎านโรงวัว   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางพิจักขณ๑  ชินรัตนตรัย     ครูโรงเรียนบ๎านหนองหาร  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางปราณี  หํอทอง             ครูโรงเรียนบ๎านสันทราย สพป.ลป เขต ๑ 

๑๗.กิจกรรมการแข่งขัน ละครคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางศิริเพ็ญ  วิไลลักษณ๑เลิศ    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางศิราณี  โกฏิแก๎ว             ครูโรงเรียนวัดขะจาว สพป.ชม. เขต ๑ 

        ๓) นางปาณิสรา  บัณฑิต          ครูโรงเรียนบ๎านป่ารกฟ้า  สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๔) นายอนุพันธ๑ คํารินทร๑           ครูโรงเรียนบ๎านกาด(เขมวังส๑ฯ)  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นายชาตรี นามคุณ             ครูโรงเรียนบ๎านสุขฤทัย  สพป.ชม. เขต ๓ 

๑๘.กิจกรรมการแข่งขัน ละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางยุวดี  หัสดี                 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางสุวภัทร  สุคันธา            ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ํสพป.ชม. เขต ๑ 

        ๓) นางสาวทัศนีย๑  เข่ือนแก๎ว      ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าเหียง สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๔) นางสาวพรพิมล  แสนธิมา      ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ๑  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางพวงผกา ทนันไชย          ครูโรงเรียนบ๎านนิคมสร๎างตนเอง กิ่วลม ๓  สพป.ลป. เขต ๑ 
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๔๑ 

 

๑๙.กิจกรรมการแข่งขัน  ภาพยนตรส์ั้น   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายณัฐพร  ปิงมูลทา            มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นายอุดม สัมฤทธ์ิ               ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูน  สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๓) นายนิติพงค๑  อาจใจ             ครูโรงเรียนบา๎นปางอุ๐ง   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางแพรวพรรณ จันทะแจ๎ง     ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก  สพป.ชม. เขต ๑ 

        ๕) นายชัยยันต๑  แกล๎วกล๎า       ครูโรงเรียนบ๎านศรีงาม สพป.ชม เขต ๒ 

๒๐.กิจกรรมการแข่งขัน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายณัฐพร  ปิงมูลทา          มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ๑          ครูโรงเรียนวัดสันคะยอม  สพป.ลพ. เขต ๑ 

        ๓) นางยุพาณี ศรีตาบุตร          ครูโรงเรียนบ๎านยางอ๎อย   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นายพิสุทธ์ิ  แก๎วสําโรง          ครูโรงเรียนบ๎านปางชุม สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นายอํานวย  เรํงเร็ว           ครูโรงเรียนวัดป่าแดด  สพป.ชม. เขต ๑ 

๒๑.กิจกรรมการแข่งขัน สวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นายเทวัญ เอกจันทร๑            มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

       ๒) นางวารุณี สร๎อยอินทร๑          ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด  สพป.ชม. เขต ๑ 

       ๓) นายเฉลียว พุํมทิม               ครูโรงเรียนบ๎านรํองหอย  สพป.นว.เขต ๓ 

       ๔) นางอรุณศรี  เชาว๑ธุรี          ครูโรงเรียนวัดทุํงหลวง   สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นายดํารง   สมบูรณ๑            ครูโรงเรียนวัดนํ้าบํอหลวง  สพป.ชม. เขต ๔ 

 

 

 

 ๒๒.กิจกรรมการแข่งขัน สวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 



๔๒ 

 

        ๑) พระทิพย๑พนากร  เลาล(ีชยภิณณโท)    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        ๒) นายประทีป  จันต๏ะมา          ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม. เขต ๔ 

       ๓) นางศรีไพร  จันทร๑เขียว        ครูโรงเรียนวัดชํางเค่ียน  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๔) นางดวงจันทร๑  จําภูวรรณ       ครูโรงเรียนปงยางคก   สพป.ลป.เขต ๑ 

       ๕) นางพวงทอง อยรังสฤษฎ๑กูล     ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคมสพม.เขต ๓๔ 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๖  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

(๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

       ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

       ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  

          และเทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

       ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง   

          หรือข๎อร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และ 

          ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

       ประกอบด้วย 

        ๑) นายไพศาล  เข่ือนเพชร            รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒      ประธานกรรมการ 

        ๒) นายอรรถเสฏฐ๑ สุสุข                ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔  

                                                                                                 รองประธานกรรมการ       

        ๓) นางประกายศรี  สุขเสถียร         รอง ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ   สพม.เขต ๓๔ 

                                                                                                 รองประธานกรรมการ       

        ๔) นายสุเทพ ตํายศรี                   รอง ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

                                                                                                 รองประธานกรรมการ 

        ๕) นางทิพวรรณ  จารุภูมิ              รอง ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทศิพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 



๔๓ 

 

                                                                                                 รองประธานกรรมการ 

 

        ๖) นางสาวภาวนา พงค๑เจริญ         ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔         

                                                                                                 กรรมการ 

        ๗) นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก๎ว      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔   

                                                                                 กรรมการ    

        ๘) นางอารีรัตน๑  มาลีหอม            ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔    

                                                                                                กรรมการ 

         ๗) นางสาวสารภี  เมธประสพสันต๑    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายพั สพม.เขต ๓๔    

                                                                                กรรมการ 

        ๑๐) นางสาวพิรุณทิพย๑ แซํมู             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔          

                                                                                                กรรกการ 

       ๑๑) นางวัฒนา เจริญเกตุ                  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔  กรรมการ 

       ๑๒) นางสายพิณ  หัวเมืองแก๎ว            ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔    

                                                                                                กรรมการ 

       ๑๓) นางสาวศิรินันท๑ ไชยวงศ๑             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔  

                                                                                                กรรมการ 

       ๑๔) นางสาวพัชรินทร๑  จันที              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

                                                                                                กรรมการ 

        ๑๕) นายวิชมัย เขตสกุล                  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔    

                                                                                                กรรมการ 

        ๑๖) นายเดช  สาระจันทร๑                ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑                

  กรรมการ 

        ๑๗) นายสมเดียว เกตุอินทร๑             ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓                

  กรรมการ 

 



๔๔ 

 

        ๑๘) นางสุชาดา บุญฤทธ์ิ                 ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔               

  กรรมการ 

        ๑๙) นางกรรณิการ๑  ฟองผล             ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕               

กรรมการ 

        ๒๐) นายอํานวย สุนันต๏ะ                ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๖                

กรรมการ 

 

        ๒๑) นางพยอมศรี วรุณวนารักษ๑        ศึกษานิเทศก๑ สพม.เขต ๓๔               

กรรมการ 

        ๒๒) นางสาวบุษบา  สุวรรณโสภณ     ครูโรงเรยีนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

                                                                                              กรรมการและเลขานุการ 

        ๒๓) ดร.สุปราณี  ยะมงคล              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔  

                                                                                              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

        ๒๔) นางพรพิมล  พวงย๎อยแก๎ว        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

                                                                                              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

        ๒๕) นางสาววนิจช๑ตา โชติวิศิษฐ๑กุล    ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต๒     

                                                                                              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

        ประกอบด้วย 

 

(๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

        มีหน้าท่ี 



๔๕ 

 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสาร 

          รับรายงานตัว  

        ๒)สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

        ประกอบด้วย 

        ๑) นายเกริกเกียรติ  จันทร๑แดง      เจ๎าหน๎าที่ ICT  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางสาวเจนจิรา  สัณห๑สีรีกูล      เจ๎าหน๎าที่ธุรการ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางอารีย๑  ยะขัติ                   เจ๎าหน๎าที่ธุรการ โรงเรียนวัดงิ้วเฒํา สพป.ชม เขต ๒ 

        ๔) นางสาวอัญชลี  ปัญสุวรรณ        เจ๎าหน๎าที่ธุรการ โรงเรียนบ๎านพระนอน สพป.ชม.เขต ๒ 

(๔)คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

       ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

คณะกรรมการกลาง  

       มีหน้าท่ี 

       ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

       รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

       กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

       ประกอบด้วย 

๑.กิจกรรมการแข่งขัน Imprompth Speech  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) Mr. Ted  Jager                                Native Speaker  

       ๒) นางสาวนันทวดี  จบสูงเนิน    ครูโรงเรียนบ๎านจันทร๑   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๓) นายเจษฎา  คอยแกํน                  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยงู    สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางมณธิรา  หารใจ             ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางสาวรัชนี  ปัญโญ          ครูโรงเรียนศูนย๑อพยพแปลง ๔    สพป.ชม.เขต ๕ 
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๔๖ 

 

       คณะกรรมการกลาง  

        ๖)                                                   ครูโรงเรียน    สพป.พิจิตร.เขต ๒ 

        ๗) นางอนงค๑พร อนุตรวิรามกุล                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา    สพป.ชม.เขต ๒ 

๒.กิจกรรมการแข่งขัน Imprompth Speech  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) Miss.  Amanda Ferrilla                    Native Speaker  

        ๒) นางจิราธร  นาดี               ครูโรงเรียนบ๎านแมํศึก  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๓) นางสาววิลาวัลย๑  บุญชํุม      ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๔) นางเมตตา  ถวิลไทย         ศึกษานิเทศก๑ สพป.นว.เขต ๓ 

        ๕) นางเพียงพิมพ๑  วงศ๑ชัย        ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา สพป.ชม.๒ 

       คณะกรรมการกลาง  

        ๖) นางสาวศิรินันท๑  ไชยวงค๑                    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔             

๓.กิจกรรมการแข่งขัน Imprompth Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) Mr. Chiristopher Gwaltney              Native Speaker  

        ๒) นายณรงค๑  จันทร๑ศิริ            ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกื้ด  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางสาธิดา ก๎อนสมบัติ          ครูโรงเรียนบ๎านหนองยาว  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางแสงจันทร๑  กุลวิเชียร      ครูโรงเรียนบ๎านทรายมูล   สพป.ชม.เขต ๔         

        ๕) นายสุพจน๑ สีกันทา             ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง  

        ๖) นางนพนพ  วิวัฒนเศรษฐ๑                    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔             
 

๔.กิจกรรมการแข่งขัน Story  Telling   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) Mr.Steven Anthony O’Loughlis        Native Speaker  

        ๒) นางสรัลชนา เฟื่องฟู            ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นางพิชญ๑ศภางค๑  ลิ้มอรุณ      ครูโรงเรียนบ๎านโปง  สพป.ชม.เขต ๕ 
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๔๗ 

 

       ๔) นางสาวปรานอม บุญซือ่        ครูโรงเรียนบ๎านป่าต้ิว  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางนันทริน  เข่ือนแก๎ว       ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(หนองอาบช๎าง) สพป.ชม.๖ 

คณะกรรมการกลาง  

       ๖) นางสีดา ณาระศักดิ์             ครูโรงเรียนบ๎านหนองปิด  สพป.ชม. เขต ๒ 

       ๗) นายพิศุทธ์ิ  คําดอน             ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว  สพป.ชม. เขต ๒ 

       ๘) นางภาวนา พงค๑เจริญ          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔             

       ๙) นางสาวสุมิตรา  จันสองจัน     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔             

      ๑๐) นางสาวจุฑาทิพย๑  อุดมกิจ     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔             

      ๑๑) นางสาวมาชิตา ศิริโชติตระการ     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔      

๕.กิจกรรมการแข่งขัน Story  Telling   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) Mr.Robert Allen  Radtke                 Native Speaker  

        ๒) นางฉัตรสุดา บุญทวี                     ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(เมืองเอก)   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นางสาวชฎาภัทร  ชนาปิยกุล          ครูโรงเรียนวัดหนองโพ  สพป.นว.เขต ๓ 

        ๔) นางกาญจขน๑ณภัทร  ปัญญาโกญ      ครูโรงเรียนวัดชํางเค่ียน  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นางจันจิรา โนคํา                         ครูโรงเรียนบ๎านบวกเปา  สพป.ชม.เขต ๒ 

คณะกรรมการกลาง  

        ๖) นางภาวนา พงค๑เจริญ                   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๖.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling  Bee   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) Mr.Roger Douglas middleditch         Native Speaker โรงเรียนบ๎านสันกําแพง สพป.ชม.เขต ๑  

        ๒) นางวราภรณ๑  คําดอน                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํยางห๎า   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายอดิศักดิ์  สักการะ                  ครูโรงเรียนศรีจอมทอง  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางศรีสุดา ฉายานนท๑                 ครูโรงเรียนบ๎านป่าตาล   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางสาวพรรณนิภา สุขแสวง           ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง  
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๔๘ 

 

        ๖) นางสุภาวิณี  สุวรรณ                    ครูโรงเรียนสันทรายหลวง สพป.ชม.เขต ๒ 

๗.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling  Bee   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) Miss. Cavell Rowsell                       Native Speaker โรงเรียนบ๎านสัป่าตอง สพป.ชม.เขต.๔  

       ๒) นายปิยะ  อินต๏ะคํา                     ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าริน  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๓) นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริ                  ครูโรงเรียนแมํตะละเหนือ  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางนิตยา  นวลแก๎ว                          ครูโรงเรียนบ๎านบวกครกน๎อย  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นางสุมาลี วิมลพันธ๑                           ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าเย็น  สพป.ชม.เขต ๓ 

คณะกรรมการกลาง  

       ๖) นางรุํงละภีร๑  ครุฑมาศ                        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๘.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling  Bee   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะกรรมการตัดสิน  

       ๑) Miss.Jerry Ambrose                         Native Speaker โรงเรียนบา๎นหนองโค๎ง สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๒) นางณัฏฐภรณ๑  กิ่งแก๎ว            ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยสูน   สพป.อต.เขต ๒ 

       ๓) นางประภาพร  อินทรัตน๑         ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นายอมร  ไชยส๎าว                ครูโรงเรียนบ๎านแมํแว  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางสุวารี  เทพสุรินทร๑            ครูโรงเรียนบ๎านต๎นผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๓ 

คณะกรรมการกลาง  

       ๖) นางปนัดดา มณีจักร             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๙.กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skill ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน  

        ๑)นางสุภัค  นอสเทน                             Native Speaker   สพป.ชม.เขต.๒ 

        ๒) นางสาวศิริลักษณ๑ จีจู              ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายเสถียร มอยติละ               ครูโรงเรียนบ๎านกวน  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ      ครูโรงเรียนบ๎านบงตัน  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางสุรพล  ปิ่นมาศ                ครูโรงเรียนวัดดอนชัย  สพป.ชม.เขต ๑ 
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๔๙ 

 

คณะกรรมการกลาง  

        ๖) นางอรุณี ตาคํา                     ครูโรงเรียนบ๎านเหลํา สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๐.กิจกรรมการแข่งขัน  Multi Skill  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะกรรมการตัดสิน  

       ๑) Mr.David Dooker                            Native Speaker โรงเรียนพุทธิโศภน 

       ๒) นางสุวณี บุญยนฤธี                 ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางสาวรัญจวน มโหธร             ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นายจักกริช  พงษ๑อมรพรหม     ครูโรงเรียนบ๎านโป่งนก  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๕) นางละมัย ธรรมจินดา              ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง  สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง  

       ๖) นายปรีชา วิริยชินการ             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

       ๗) นางสาวสารภี  เมธประสพสันต๑   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๑๑.กิจกรรมการแข่งขัน Skit    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะกรรมการตัดสิน  

        ๑) Mr. Phillip  O’Hara                         Native Speaker โรงเรียนบ๎านแมํสา สพป.ชม.เขต.๒ 

        ๒) นางรุจิรา  คําแสนใส                    ครูโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นางสาวปภวรินทร๑  ปภาวิชยพลกุล   ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางลําดวน  มุํงทําดี                      ครูโรงเรียชุมชนบ๎านบํอแก๎ว   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางประคอง สุวรรณช่ืน                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํฮ๎อยเงิน  สพป.ชม.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง  

        ๖) นางประไพณี  ไชยวรกุล                ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณ         ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๑๒.กิจกรรมการแข่งขัน  สุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะกรรมการตัดสิน  

        ๑) Mr.Sato Sinji                                  Native Speaker โรงเรียนบ๎านป่าเสร๎า สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒)                                                    สพป.ชม.เขต ๔ 
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๕๐ 

 

        ๓) นางสาวพัชรินทร๑  นามวงศ๑       ครูโรงเรียนชุมชนทําข๎าม สพป.ชม.เขต ๒ 

คณะกรรมการกลาง  

        ๔) นางเกษมณี บุญยง                 ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางสาวปานเสก สุทธปรีดา     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

        ๖) นางสมร  เทียมทอง              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

๑๓.กิจกรรมการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา  

คณะกรรมการตัดสิน  

        ๑) Mr. Zhai Chuanggong                     สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๒) นางสาวเพ็ญผกา  สุธรรณน๎อย    ครูโรงเรียนอนุบาลสวนองุํน สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางสาวสุนทรี  กานต๑ศิริสมบัติ   ครูโรงเรียนวิรุณเทพ สพป.ชม.เขต ๒          

คณะกรรมการกลาง  

        ๔) นางชลาลัย  แก๎วกิริยา           ครูโรงเรียนบ๎านหลักปัน สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นายธวัชชัย ใจคํา                  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔    

๑๔.กิจกรรมการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา   

คณะกรรมการตัดสิน  

        ๑) Ms. Sang  Fanyi                 สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๒) นางสาวรัตติกาล  ศรีบุญมี       ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางสาวจิงหลี่  แซํสิ่ง             ครูโรงเรียนอรุโณทัย สพป.ชม.เขต ๓ 

คณะกรรมการกลาง  

        ๔) นางสาวพิรุณทิพย๑  แซํมูํ         ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

(๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 
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๕๑ 

 

       มีหน้าท่ี  

        ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

        ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  

           และเทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

       ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง 

          หรือข๎อร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และ 

          ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

       ประกอบด้วย 

 

 

        ๑) นายปรีชา  เช้ือชาติ                       รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางปภาวรินท๑  เรืองประจวบกุล         ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๒ 

        ๓) นายพทัธพล  โนภีระ                     ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๔ 

        ๔) นางสาวชิชญาส๑  คุณาธรรม               ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๕ 

        ๕) นางสาวพิสมัย  อะโน                       ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๓ 

        ๖) นางสาวจรรย๑จรูญ  ยอดศรี   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๒ 

(๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

       ๓)  ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

         ประกอบด้วย 

 

(๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และ 



๕๒ 

 

        จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

        ๒)สงํเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

         

(๔)คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

       ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

       ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

คณะกรรมการกลาง  

       มีหน้าท่ี 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

       รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

       กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

        ประกอบด้วย 

สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  

๑.กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายสนอง  แย๎มดี                            สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหมํ  

        ๒) นางสาวกุลชาดา  ศรีใส                   สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหมํ 

        ๓) นางภัททิตา โพธิมู                         สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม ํ

        ๔)นางสุพรศรี  สมบัตินันท๑                  ครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕)นางสาวพัชรินทร๑ คํานอย          ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านอมก๐อย   สพป.ชม.เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางสาวลักขณ๑  มณีวะระ                  เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางวนิดา  ภูพันเชือก                      เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 



๕๓ 

 

 ๒.กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายสนอง  แย๎มดี                สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหมํ  

        ๒) นางสาวกุลชาดา  ศรีใส           สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม ํ

        ๓) นางภัททิตา โพธิมู                สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม ํ

        ๔) นางกัณวรีย๑  พวงสายใจ           ครูโรงเรียนบ๎านต๎นรุง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางจันทร๑ศรี  วิรุณวราทิพย๑      ครูโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี  สพป.ลป.เขต ๒ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางสาวลักขณ๑  มณีวะระ         เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางวนิดา  ภูพันเชือก            เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๓.กิจกรรมการแข่งขันโครงการสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสาวจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง         สพป.ลพ.เขต ๑  

       ๒) นายสมคิด  แก๎วดี                  ครูโรงเรียนอินทนนท๑วิทยา สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๓) นางอาภรณ๑   ถาธัญ              ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร) สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔)นายสุทัศน๑  ขัดงาม                ครูโรงเรียนบ๎านผึ้ง สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕)นายบุญพฤกษ๑  จินดาวงค๑          ครูโรงเรียนบ๎านโค๎งงาม  สพป.ชม.เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางอารีย๑  ยะขัติ                     เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗)นางสาวอัญชลี  ปันสุวรรณ        เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๔.กิจรรมการแข่งขันโครงการสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑)นายนิมิตร  ไทยดํารงค๑            ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑  

       ๒) นายพงษ๑อมร  ทาวี                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํเฮาะวิทยา  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๓) นางปราณี  ภํูอิ่นอ๎อย               ครูโรงเรียนบ๎านปากเหมือง สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นายสถาบัน  ศรีสุคนธมิตร         ครูโรงเรียนบ๎านแมํลานคํา สพป.ชม.เขต ๒ 



๕๔ 

 

       ๕) นายจํารัส  ครองชัย                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํตูบ  สพป.ชม.เขต ๕ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางอารีย๑  ยะขัติ                           เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางสาวอัญชลี  ปันสุวรรณ                  เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

๕.กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายพิพัฒน๑  ใจภักดี                 ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๖  

        ๒) นายกันตภณ  ลืนคํา                ครูโรงเรียนบ๎านสบแมํรวม  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๓) นางประทุม  คุณกะมุต              ครูโรงเรียนวัดขังผาปูน  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นายนิคม  คําโพธ์ิ                    ครูโรงเรียนบ๎านศาลา  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕)นางสาวเบญจา  แจ๎งสี               ครูโรงเรียนบ๎านหลวง   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๖)นายอดุลย๑  สายหมอก              ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกยีรติ สพป.ชม.เขต .๒ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๗) นางพิมพ๑วลันซ๑  ทาโน              เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘)นางสาวพณณกร  กระบวนศรี       เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๖.กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายวิวัฒน๑  แก๎วเสมอตา          ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔  

        ๒) นายเอกประภู  อิ่นป้อ            ครูโรงเรียนบ๎านแมํซา  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๓) นายศรีทอน  ปัญญา              ครูโรงเรียนบ๎านปากเหมือง สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔)นายนิวัฒน๑  เรือนอินทร๑           ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางฉวีวรรณ  ยะสุรินทร๑           ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทําข๎าม   สพป.ชม.เขต ๕ 

         ๖) นายอดิศักดิ์  กรรมสิทธ์ิ            ครูโรงเรียนบ๎านแมํปั๋ง สพป.ชม.เขต ๒     

 

คณะกรรมการกลาง 



๕๕ 

 

        ๗) นางพิมพ๑วลันซ๑  ทาโน                เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางสาวพณณกร  กระบวนศรี      เจ๎าหน๎าที่ธุรการอัตราจ๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระดนตรี) 

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม ่

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี  ๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู(้สาระดนตร)ี 

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

       ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

       ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

          และรายงาน   ผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

      ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยืน่ข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน  

          ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

         ประกอบด้วย 

          ๑) นายสมพร  เจนจัด  รองผู๎อํานวยการ สพป.ชม.เขต ๒          ประธานกรรมการ 

 ๒) นายสุนทร  คําเป็ง  ผอ. รร.บ๎านโป่งแยงใน สพป.ชม.เขต ๒    รองประธานกรรมการ 

 ๓) นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ๑ ผอ. รร.บ๎านหนองปลามัน สพป.ชม.เขต ๒ กรรมการ 

 ๔) นายโกวิท  หมื่นทา  ผอ. รร.บ๎านแมํสา สพป.ชม.เขต ๒  กรรมการ 

 ๕) นายสมยศ  หล๎าสุข  ผอ. รร.วัดทรายมูล สพป.ชม.เขต ๒    กรรมการ 

 ๖) นายจําลอง  มหาวงศ๑ทอง ผอ. รร.บ๎านกองแหะ สพป.ชม.เขต ๒ กรรมการ 

 ๗) นายชูศักดิ์  เนียมทอง ผอ. รร.บ๎านปางน้ําถุ สพป.ชม.เขต ๑        กรรมการ 

 ๘) นายณวิทย๑  ปุณโณทก ผอ. รร.บ๎านสันต๎นมํวงเหนือ สพป.ชมเขต .๑     

           กรรมการ 

 ๙) นายสวงค๑  รํมเงิน  ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.เขต ๒           กรรมการ 

        ๑๐) นายสิริพงษ๑  นวลแก๎ว  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑  กรรมการ 

        ๑๑) นางสาวกรรณิการ๑ นารี  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓  กรรมการ 



๕๖ 

 

        ๑๒) นายนคร  เจริญสุข  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓  กรรมการ 

        ๑๓) นางสุมิทธา  พรมมล  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕           กรรมการ 

        ๑๔) นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ           ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๖            กรรมการ 

        ๑๕) นายรามลักษณ๑ อนุสุริยา  ศึกษานิเทศก๑ สพม.เขต ๓๔                   กรรมการ 

        ๑๖) นางเพลินพิศ ขันแก๎ว            ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต๒           กรรมการและเลขานุการ 

        ๑๗) นางสาววราภรณ๑ แซํเมือง  นักวิชาการ สพป.ชม.เขต ๒            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ   

        ๑๘) นางลาวัลย๑  คอทอง  ครู รร.บ๎านต๎นผึ้ง สพป.ชม.เขต ๒    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

        ๑๙) นางเดือนฉาย วัชรวีรกุล           ครูรร.เจ๎าพํอหลวงอุปถัมถ๑ ๗ สพป.ชมเขต ๒ 

            กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

        ๒๐) นางสาววลีทิพย๑ ยี่เก็งเอี่ยม ครู รร.บ๎านบวกจั่น สพป.ชม.เขต ๒  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

        ๒๑) นางยุพา  เขียวหนํอเมือง ธุรการรร.บ๎านแมํตะมานสพป.ชม.เขต ๒     

                                              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

        มีหน้าท่ี 

         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวทีทีใ่ช๎ในการแขํงขัน 

         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

         ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

          ประกอบด้วย 

 ๑) นายสมพร  เจนจัด  รองผู๎อํานวยการ สพป.ชม.๒           ประธานกรรมการ 

 ๒) นายสุนทร  คําเป็ง  ผอ. รร.บ๎านโป่งแยงใน สพป.ชม.๒      รองประธานกรรมการ 

 ๓) นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ๑ ผอ. รร.บ๎านหนองปลามัน สพป.ชม.๒           กรรมการ 

 ๔) นายโกวิท  หมื่นทา  ผอ. รร.บ๎านแมํสา สพป.ชม.๒            กรรมการ 

 ๕) นายสมยศ  หล๎าสุข  ผอ. รร.วัดทรายมูล สพป.ชม.๒                    กรรมการ 

 ๖) นายจําลอง  มหาวงศ๑ทอง ผอ. รร.บ๎านกองแหะ สพป.ชม.๒                      กรรมการ 

 ๗) นายชูศักดิ์  เนียมทอง ผอ. รร.บ๎านปางน้ําถุ สพป.ชม.๑                        กรรมการ 

 ๘) นายณวิทย๑  ปุณโณทก ผอ. รร.บ๎านสันต๎นมํวงเหนือ สพป.ชม.๑               กรรมการ 



๕๗ 

 

 ๙) นายสวงค๑  รํมเงิน  ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.๒                          กรรมการ 

        ๑๐) นายสิริพงษ๑  นวลแก๎ว  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๑             กรรมการ 

        ๑๑) นางสาวกรรณิการ๑ นารี  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๓             กรรมการ 

        ๑๒) นายนคร  เจริญสุข  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๔    กรรมการ 

        ๑๓) นางสุนิทรา  พรมมล  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๕              กรรมการ 

        ๑๔) นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๖    กรรมการ 

        ๑๕) นายรามลักษณ๑ อนุสุริยา  ศึกษานิเทศก๑ สพม.๓๔                          กรรมการ 

 ๑๖) นางเพลินพิศ ขันแก๎ว  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๒  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗) นางสาววราภรณ๑ แซํเมือง  นักวิชาการ สพป.ชม.๒          

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ๑๘) นางลาวัลย๑  คอทอง  ครู รร.บ๎านต๎นผึ้ง           กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ๑๙) นางเดือนฉาย วัชรวีรกุล ครู รร.เจ๎าพํอหลวงอุปถัมถ๑ ๗   

         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ๒๐) นางสาววลีทิพย๑ ยี่เก็งเอี่ยม ครู รร.บ๎านบวกจั่น         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ๒๑) นางยุพา  เขียวหนํอเมือง ธุรการ รร.บ๎านแมํตะมาน กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขั 

คณะกรรมการกลาง  

       มีหน้าท่ี 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

        รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

        กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

       ประกอบด้วย 



๕๘ 

 

๑. กิจกรรมการแข่งขันระนาดเอก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายวสันต๑   ใบงิ้ว                     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางสาวมยุรี  ด๎วงศรี               ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางสาวณัฐชานันท๑ มธุรสาทิศ        ครูโรงเรียนพุทธิโศภน  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค๑         ครูโรงเรียนรมิปิง  สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๕) นายนพรัตน๑  เข่ือนปัญญา            ครูโรงเรียนวัดบ๎านเหลํา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒. กิจกรรมการแข่งขันระนาดทุ้ม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) วําที่ร๎อยตรีสิทธิศักดิ์  ไชยวงศ๑        วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายวราพงษ๑  ชาราษฎร๑               ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายกิตติ  ณ เชียงใหมํ                ครูโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายเกรียงศักด์ิ  สันเทพ               ครูโรงเรียนบ๎านหัวทุงํ  สพป.ลป.เขต ๑ 

        ๕) นางอัจฉรา  พงษ๑เย็น                   ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

๓. กิจกรรมการแข่งขันฆ้องวงใหญ่   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางสาวธิดา เกิดผล                    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายสมพงษ๑  ปลูกงา                   ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายชัยวัฒน๑   ขัดสิงห๑แก๎ว            ครูโรงเรียนบ๎านป่าก๏อ  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นายสมพงษ๑ ขมหวาน        ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นายเทวราช  ปงลังกา                  ครูโรงเรียนบ๎านป่าต๎ุม  สพป.ชม.เขต ๒ 

๔. กิจกรรมการแข่งขันฆ้องวงเล็ก   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นายพิบูลย๑ศักดิ์   วิวิตระกะ           วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

       ๒) นายกมล  ตั้งตัว                         ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นางสาวสาวิตรี  วงศ๑วาร               ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส   สพป.แพรํ .เขต ๑ 

       ๔) นายอาทิป  เข่ือนแก๎ว                  ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง   สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) วําที่ร๎อยตรีสุวิทย๑  กิตติเรืองธนัน     ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๕. กิจกรรมการแข่งขันซอด้วง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นางกมลฉัตร  บัวเย็น                  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ



๕๙ 

 

       ๒) นางสปัญญ๑นา แก๎วตาปี              ครูโรงเรียนหอพระ  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายอุดร  สัมยประเสริฐ               ครูโรงเรียนบ๎านแมํยางแก๎ว   สพป.ชม .เขต ๕ 

       ๔) นายประเชษฐ๑ คําปิงชัย          ครูโรงเรียนวัดดอนชัย  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นางประพิมพร เดียวสมคิด            ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๖. กิจกรรมการแข่งขันซออู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายสรายุธ  รอบรู๎                     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายจาตุรงค๑  ทาแดง                  ครูโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต๎)   สพป.มส.เขต ๑ 

        ๓) นางพัชรี  ศิริพิชยานันท๑               ครูโรงเรียนบ๎านสันผักหวาน   สพป.ชม .เขต ๔ 

        ๔) นายอาทิตย๑ วงศ๑สวําง                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านบวกครกน๎อย   สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นางพนอ  พวงสุวรรณ               ครูโรงเรียนสวนองุํนเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๒ 

๗. กิจกรรมการแข่งขันจะเข้   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางสินี   แก๎วจิโน                      วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายสมเด็จ  จอมทรัพย๑               ครูโรงเรียนแมํแตง   สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) วําที่ร๎อยตรีสุธีร๑   สีทอง               ครูโรงเรียนบ๎านแมํจัน   สพป.ชร .เขต ๓ 

        ๔) นางสุลัดดา  กองสิงห๑                  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทําข๎าม   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางสมบูรณ๑  วิริยา                     ครูโรงเรียนบ๎านเมืองขอน  สพป.ชม.เขต ๒ 

๘. กิจกรรมการแข่งขัน ขิม – หย่อง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายประชา  คชเดช                   วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายชัชชัย  ชูควร                      ครูโรงเรียนไชยปราการ  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายชวลิต แพถนอม               ครูโรงเรียนบ๎านปากเหมือง  สพป.ชม .เขต ๔ 

        ๔) นางทิพาพร  ศรีวิชัย                   ครูโรงเรียนชุมชนวัดทําเดื่อ  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นางทัศนีย๑  อินทรัตน๑                  ครูโรงเรียนบ๎านโป่งแยงใน   สพป.ชม.เขต ๒ 

๙. กิจกรรมการแข่งขัน ขลุ่ยเพียงออ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายคํารณ  สุขใส                       วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายไพศาล หลานคํา   ครูโรงเรียนสันติสุข   สพม.๓๔ 

        ๓) นายสุวรรณวัฒนะ สีงาม   ครูโรงเรียนบ๎านตากประชาคมวิทยา  สพป.ตาก.เขต ๑ 



๖๐ 

 

        ๔) นายศุภชัย  มาอุํน                      ครูโรงเรียนอนุบาลฟากทํา สพป.อต..เขต ๑ 

        ๕) นางเกวลิน มธรสาทิศ                  ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๐. กิจกรรมการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖,  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๓ 

       ๑) นางกาญนา ขาวงาม                   วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

       ๒) นายสุเมธ  คําดา                        ครูโรงเรียนแมํหอพระวิทยาคม   สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นางสาวอินทิรา สมพันธ๑               ครูโรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก.เขต ๒ 

       ๔) นายชัชชัย  เทพนามวงศ๑    ครูโรงเรียนบ๎านอ๎อวิทยา สพป.ลําปาง.เขต ๒ 

       ๕) นางสาววชิราภรณ๑  อรุณภาส         ครูโรงเรยีนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๑๑. กิจกรรมการแข่งขันดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

       ๑) นางผํองพรรณ  วัชรเสถียร            วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

       ๒) นายภัทรพงษ๑  ไชยสุภา                ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ   สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายเกษม  ดวงงาม                    ผอ.โรงเรียนบ๎านป่าบงท๎าวแกํนจันทร๑ สพป.ชร .เขต ๒ 

       ๔) นายจิระ ถาวร                          ครูโรงเรียนวัดห๎วยแก๎ว  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นายวรวุฒิ  พรมเสน                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํตะมาน สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๒. กิจกรรมการแข่งขันดนตรีไทย  วงปีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖,  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

       ๑) นายถาวร  หัสดี                         วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

       ๒) นางสาวอัจฉรา  รังสรรค๑              ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑   สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นางบุศรา บุตรตาคํา                   ครูโรงเรียนวัดศรีดอนชัย  สพป.ชม .เขต ๔ 

       ๔) นายธวัช  ยะสูกิม                       ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยผึ้ง สพป.ชร.เขต ๓ 

       ๕) นายธีรวุฒิ  ธาตุทอง                   ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๓. กิจกรรมการแข่งขันดนตรีไทยวงปีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 



๖๑ 

 

        ๑) นายวิทยา  มาลาทอง                  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายวัชรพงษ๑  สมศักดิ์                 ครูโรงเรียนบ๎านกาดวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายนิวัฒน๑  โทนสังอินทร๑             ครูโรงเรียนป่าไม๎อุทิศ ๔   สพป.ตาก .เขต ๒ 

       ๔) นายศุภรัตน๑  ทับนิล                    ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยพลู สพป.ตาก.เขต ๒ 

       ๕) นางสาวสุภาวดี  ปรีดาสุวรรณ๑        ครูโรงเรียนสวนองุํนเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๔. กิจกรรมการแข่งขันดนตรีไทย  วงอังกละลุง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายชุมพล  คุณยศยิ่ง                  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางสาวเสาวณี  สอนวัฒนา          ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล การศึกษาพิเศษ 

        ๓) นายสุรัฐ  เสียงแจํม                    ครูโรงเรียนบ๎านน้ําแพรํ   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางปราณี สุขพันธ๑              ครูโรงเรียนรังษีวิทยา  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นายเฉลิม  ธรรมวิสุทธ์ิ                ครูโรงเรียนพงษ๑พิกุล  สพป.ชม.เขต ๒ 

สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  

๑๕. กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง   ประเภททีม ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายอรรณพ  ภิรมย๑ประเมศ          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายวิโรจน๑  พรถาวร                   ครูโรงเรียนแมํริมวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายติณภพ  หลวงมณีวรรณ          ผอ.โรงเรียนบ๎านขุน   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๔) นายประเสริฐ  เทียนสันต๑             รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค๑  สพป.นว.เขต ๑ 

        ๕) นายปรัชญ๑  ณ เชียงใหมํ              ครูโรงเรียนบ๎านบวกจั่น  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๖. กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายอรรณพ  ภิรมย๑ประเมศ          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ              ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายประสิทธ์ิ  อํอนนุํม                ครูโรงเรียน สพป.นว.เขต ๑ 

        ๔) นายสุภษร  เยาวโสภา                 ครูโรงเรียนอินทนนท๑   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๕) นางพรรณิภา ไชยมงคล               ครูโรงเรียนบ๎านหลักปัน  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๗. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
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๖๒ 

 

        ๑) นายอรรณพ  ภิรมย๑ประเมศ          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายสุมิตร  แสงอรุณ                  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายชนินทร๑  เอื้องไพบูลย๑            ครูโรงเรียนบ๎านป่าเสร๎า  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายพิชาญ  เอี่ยมคง                   ครูโรงเรียนบ๎านทํานบ   สพป.นว.เขต ๓ 

        ๕) วําที่พันตรี รักษา ไชยชนะ            ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๘. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่(หญิง)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายนิรุตร๑ แก๎วหล๎า    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นายรุํงอรุณ เย็นตา                       ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑ สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางกฤษฎากร  วิชัยสืบ                ครูโรงเรียนบ๎านกองทราย  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางนิตยา  พวงทอง                    ครูโรงเรียนวัดโพนคํู    สพป.อต.เขต ๒ 

        ๕) นางผํองพันธ๑  อินทร๑ชัย                ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๙. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล  (ชาย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางนันทิตา  ค๎ุมมา                    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นายธวัช  เลาหะวาทิน                ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายพิชาญยุทธ ปัญญาฟู             ครูโรงเรียนบ๎านปากทางทําลี้  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นายไกรสร  ชํุมเย็น                    ครูโรงเรียนบ๎านหนองโสน  สพป.พิจิตร.เขต ๒ 

        ๕) นางพิมพ๑ใจ  ยานะ                     ผอ.โรงเรียนแมํแสะ  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๐. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล(หญิง)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) ดร.ธนพชร นุตสาระ    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ   

        ๒) นายนพมาศ   ไชยชมพู                ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายสามารถ  อินวามูล                ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางรัญจวน  มโหธร                    ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางมณีวรรณ  มารยาทอํอน          ครูโรงเรียนบ๎านป่าเหมือด  สพป.ชม.เขต ๒ 



๖๓ 

 

 

๒๑. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  (ชาย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นายพิชิต  พลหาญ                     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

       ๒) นางศิริลักษณ๑  สีแดง                   ครูโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นางอัญชลี  ไม๎ไมรี                      ผอ.โรงเรียนบ๎านห๎วยปูลิง   สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๔) นายสุกิจ  ทองนวม                     ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยทรายเหนือ   สพป.พิษณุโลก.เขต ๓ 

       ๕) นายสังวร  วํองไว                       ครูโรงเรียนบ๎านแมํโจ๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๒. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นางพรสวรรค๑  จันทะวงศ๑    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

       ๒) นายณัฐพล  ธัญพงษ๑                   ครูโรงเรียนพร๎าววิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นางสาวบุษบา อํอนศรี            ครูโรงเรียนบ๎านหนองกลอย  สพป.เพชรบูรณ๑ เขต๑ 

       ๔) นายสาธิต  ชัยเมืองยอง                ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยตอง  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๕) นายอนุวัฒน๑  พรหมใบลา             ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐ สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๓. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ(์ชาย)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖, 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

       ๑) นายอดุลย๑  วงศ๑มาลี                    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

       ๒) นายทวี  พลอยแดง                    ครูโรงเรียนแมํแตง สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายบุญมา ศรีระวัติ                    ผอ.โรงเรียนบ๎านไผํโทน  สพป.แพรํ เขต๑ 

       ๔) นายทรงเดช  ไชยสิทธ์ิ                 ครูโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว   สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๕) นายเทวินทร๑   อุทรา                   ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๔. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (หญิง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,  

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายมงคล ภิรมย๑ครุฑ    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ



๖๔ 

 

        ๒) นายสหรัก  ขาวแสง                    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายสุทธิชัย  อัมโรสถ                  ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํตื่น สพป.ชม. เขต๕ 

        ๔) นางจันทรัตน๑  พลอินตา               ครูโรงเรยีนบ๎านออนกลาง   สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นายชัยศรี  พูศรี                        ครูโรงเรียนบ๎านนาบุญโหลํงขอด สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๒๕. กิจกรรมการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,  

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นางสาววันวิสาข๑  อยูํทอง             วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายรัตนะ  เล็กศรี                     ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านฟ่อนวิทยา  สพป.ชม. เขต๕ 

        ๔) นายทยุตนันท๑  อินต๏ะมูล              ครูโรงเรียนบ๎านออนหลวย   สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๕) นางเจตศรี  ไชยสาร                   ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

(๔) คณะกรรมการควบคุมก ากับเวที  

       มีหน้าท่ี  

        ๑) จัดเตรียมเอกสาร เป็นพิธีกร  รับรายงานตัว จัดเตรยีมผู๎เข๎าแขํงขัน  ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน  

        ๒) จัดเก็บเอกสาร สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน ทุกรายการ 

๑. กิจกรรมการแข่งขัน ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่ ทุกระดับชั้น 

        ๑) นายมิตร  แก๎วมณี                      ครูโรงเรียนบ๎านป่าจี้วังแดง สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางศิริรัตน๑  ดอกจันทร๑               ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางอนงค๑พร  อนุตรวิรามกุล         ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นางสุพรรณ  รอบเมือง                ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางอําไพ  นาคมณี           ครูโรงเรียนบ๎านม ํสา สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางสาวยุพา เขียวหนํอเรือง          ครูโรงเรียนบ๎านแมํตะมาน สพป.ชม.เขต ๒ 

๒. กิจกรรมการแข่งขัน ฆ้องวงเล็ก  ,ซอด้วง ,ซออู้  ทุกระดับชั้น 



๖๕ 

 

       ๑) นายไพโรจน๑  ธรรมชัย                 ครูโรงเรียนบ๎านหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางสายใจ  โพดกาลง                  ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางดนุพร  จุมพิต                      ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นายอัมเรศ  พรมเสน                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํก๏ะ  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางวราภรณ๑  ดวงบาล                ครูโรงเรียนบ๎านบวกหมื้อ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางสาวกัณชริชา  สกุลครู             ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา สพป.ชม.เขต ๒ 

๓. กิจกรรมการแข่งขัน จะเข้  ,ขิม ๗ หย่อง ,ขลุ่ยเพียงออ ทุกระดับชั้น 

        ๑) นายจํารัส  มณีวรรณ                  ครูโรงเรียนบ๎านป่าเหมือด  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางสาวศิริวรรณ เวียงทอง           ครูโรงเรียนบ๎านปางไฮ  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางจิราพรรณ  พัฒนชัย           ครูโรงเรียนบ๎านนาบุญโหลํงขอด  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นางพยอม  อิ้งทอง                     ครูโรงเรียนบ๎านปางไฮ  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางรัชนีกร  ทนันไชย                  ครูโรงเรียนบ๎านต๎นผึ้ง สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๖) นางอรทัย พิบูลย๑                       ครูโรงเรียนบ๎านกองแหะ สพป.ชม.เขต ๒ 

๔. กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ทุกระดับชั้น 

        ๑) นายประวัติ คํายอง                    รอง ผอ.โรงเรียนบ๎านหนองไคร๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางเหรียญทอง คํายอง               ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางวิไลวรรณ  ชนะชัย                ครูโรงเรียนเจ๎าพํอหลวงอุปถัมภ๑ ๗  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นางเรไร  วังสุนทร                     ครูโรงเรียนบ๎านโป่งแยงนอก  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางมุกดา แสงเขียว                    ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๖) นางยุพา มหาวรรณ                    ครูโรงเรียนบ๎านทําเกวียน  สพป.ชม.เขต ๒ 

๕. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีใหญ่ ๑  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ,ทีม ข , การประกวดขับขาน 

     ประสานเสียง  ทุกระดับชั้น 

        ๑) นายมานพ จันจรมานิตย๑              ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิ   ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  สพม.เขต๓๔ 



๖๖ 

 

        ๓) นางอรวรรณ   แก๎วคํา                 ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยปูลิง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นายวรวิทย๑  อินทสิทธ์ิ                 ครูโรงเรียนบ๎านมูเซอ   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางมาลี  จันทร๑ศรีทอง                ครูโรงเรียนบ๎านแมํแก๎ดน๎อย   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๖) นางอรัญญา  ขัติยะ                    ครูโรงเรียนบ๎านต๎นรุง   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางสาวสุพรรณี บุญทา                ครูโรงเรยีนบ๎านแก๎ดน๎อย   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางพัชรินทร๑  เขตวัง                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํแก๎ดน๎อย ๓ คน 

๖. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีใหญ่ ๒  การแข่งขันวงดนตรีวงดนตรีไทย  ทุกระดับชั้น  การแข่งขนัวงดนตรีไทย  

   วงเครื่องสายวงเล็ก ,วงอังกะลุง 

        ๑) นายวัลลภ   ไววํอง                     ผอ.โรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นายประสงค๑  บุญแสน                ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายดุลทัศน๑  คุณา                     ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นางภัทราลักษณ๑   ดูํมณี              ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางสาวจุระพร  อินทยศ              ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๖) นางณัฐพงษ๑  ศรีสวัสดิ์                 ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางสาววรารัตน๑  สมจินดา            ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางเพ็ญศิริ โสธรประภากร           ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงโปง่ ๓ คน 

๙. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีใหญ่ ๓  การแข่งขันวงดนตรีไทย  ทุกระดับชั้น  วงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย 

   เครื่องเดี่ยว  วงปีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 

       ๑) นายศุภชัย  ตั๋นจี๋                    ผอ.รร.ชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางวลี  จักร๑คําปัน                 ครู รร.ชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางพรพรรณ๑  นัยนา              ครู รร.ชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นางสุวิชดา บุตรชวลิต             ครู รร.ชลประทานเข่ือนแมกํวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางอรอนงค๑  ราชอุปนันท๑        ครู รร.ชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางสาวภานุมาศ  มงคลพงษ๑     ครู รร.ชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 



๖๗ 

 

       ๗) นางยุพิน   ศิริรัตน๑บรรจง          ครูโรงเรียนศรีบุญเรือง   สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๘) นางคมคาย ศรีทาเกิด              ครู รร.ชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๙) นักเรียนโรงเรียนชลประทานเข่ือนแมํกวงจิราธิวัฒน๑ ๓ คน 

๘. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๑  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ทุกระดับชั้น( ชาย ) 

       ๑) นายดํารงศักดิ์  เขตวัง                  ผอ.โรงเรียนบ๎านน้ําริน  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางทรงศรี  ศิริจันทร๑ช่ืน           ครูโรงเรียนสันคะยอม  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางนันทนา ปิ่นมณี                 ครูโรงเรียนสันคะยอม  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นางนงคราญ ราชาตัน              ครูโรงเรียนบ๎านน้ําริน  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางมณี  ปันอินทร๑                  ครูโรงเรียนบ๎านน้ําริน สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๖) นางศิริลักษณ๑  ปัทมแก๎ว           ครูโรงเรียนบ๎านน้ําริน สพป.ชม.เขต ๒             

        ๗)นางมาลีรัตน๑  กําแพงแก๎ว         ครูโรงเรียนบ๎านน้ําริน   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นักเรียนโรงเรียนบ๎านน้ําริน  ๓  คน 

๙. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๒   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ทุกระดับชั้น( หญิง) 

        ๑) นายพิชัย  ทาประเสริฐ             ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นายนิวัฒน๑  เรือนอินทร๑            ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายนรภัทร  บาลชัย                ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นางสาวกัญจนา  บาลชัย           ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๕) นางศรีสุรางค๑    ไฮคํา               ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู สพป.ชม.เขต ๒ 

         ๖) นางสาวนฤภรณ๑  ปินตาปิน       ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู สพป.ชม.เขต ๒             

        ๗) นางสาวจุไรรัตน๑  ระดม             ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นายทัศนพงษ๑เดช  ดวงพิมพ๑        ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒             

        ๙) นางสาวสุกัญญา  ไชยถา            ครูโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๑๐) นักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํขะปู  ๓  คน 

๑๐. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๓   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล  ทุกระดับชั้น( ชาย) 

        ๑) นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณโชติ         ผอ.โรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑  ๒ สพป.ชม.เขต ๒ 



๖๘ 

 

        ๒) นายศรัณย๑  จอมแปง                ครูโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑  ๒ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางปราณี  แสงปุก                  ครูโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑  ๒ สพป.ชม.เขต ๒             

        ๔) นางไฉไล  ปาโน                      ครูโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑  ๒ สพป.ชม.เขต ๒                

       ๕) นางสาวสุพรรษา ลําจวน            ครูโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑  ๒ สพป.ชม.เขต ๒                

       ๖) นางสุนีย๑  จิรโชติชีวิน                ครูโรงเรียนบ๎านโป่งแยงนอก  สพป.ชม.เขต ๒                

       ๗) นางจงกลนี  ปัญญาเพิ่ม             ครูโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑  ๒ สพป.ชม.เขต ๒  

       ๘) นักเรียนโรงเรียนเจ๎าแมํหลวงอุปถัมภ๑ ๒   ๓  คน         

๑๑. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๔  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล  ทุกระดับชั้น( หญิง) 

        ๑) นายพินิจ  แสงชูตระกูล             รองผอ.โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางนวพรรณ  ไคร๎ยงค๑              ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) วําที่ร๎อยตรี สายวสันต๑  นิมาพร    ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นางสาวดรุณลักษณ๑  ไสยรัตน๑      ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา       ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางพรพิมลพรรณ  ปันตี         ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางมาลี  ไววํอง                       ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๘) นักเรยีนโรงเรียนสันป่าสักวิทยา   ๓  คน 

๑๒. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๕  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ทุกระดับชั้น( ชาย) 

       ๑) นางสุภาภรณ๑   อินทะมา            ครูโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๒) นางสาวิตรี  ถารียะ                   ครูโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๓) นางละมัย  ธรรมจินดา              ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๔) นางสมพิศ  คําแปง                   ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๕) นางนุชวราห๑  ทิพย๑กันทา            ครูโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๖) นางพิชญาภัค  พุทธวงศ๑             ครูโรงเรียนบ๎านขุนแตะ  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๗) นางมยุรี  วาหลิ่งต๏ะ                  ครูโรงเรียนบ๎านขํวงเปาใต๎  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๘) นางสาววงเดือน  วาหลิ่งต๏ะ         ครูโรงเรียนบ๎านปางหินฝน  สพป.ชม.เขต ๖ 



๖๙ 

 

       ๙) นักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง  ๓  คน 

๑๓. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๖  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ทุกระดับชั้น(หญิง) 

        ๑) นางสุภัค  อุํนตา                      สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๒) นางสาวอภิษฎา  วรรณตา          สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๓) นางสาวพรรณรีย๑  สุรักษ๑            สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางเอื้อมจิต  ชัยชนะ                ครูโรงเรียนบ๎านแมํศึก สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๕) นางจิราธร  นาดี                      ครูโรงเรียนบ๎านแมํศึกษ สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๖) นางสาวสุรินทร  วงศ๑คําแดง        ครูโรงเรียนบ๎านแมํปาน สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นางสาวณัฎฐรินทร๑  บุญเรือนยา     ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือ  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๘) นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร           ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือ   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๙) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.เขต ๖  ๓ คน 

๑๔. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๗ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทุกระดับชั้น(ชาย) 

       ๑) นางภคภรณ๑   เกิดผล               ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางประไพ  ดํานวิวัฒน๑วงศ๑        ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางสุกัญญา  โพธิสุวรรณ           ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๔) นางนันทพร สื่อกระแสร๑             ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๕) นางเทวี  ราชาตัน                    ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางมณีรัตน๑  ยี่สารพัฒน๑            ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๗) นายพิสันต์ิ   จันต๏ะพิงค๑             ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๘) นางวัชรีวรรณ  หงส๑สิบแปด        ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๙) นางสาวสกุลกาญจณ๑  เกิดผล   ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

          นักเรียนโรงเรียนบ๎านริมใต๎  ๓  คน 

๑๕. คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีเล็ก ๘   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ทุกระดับชั้น(หญิง) 

      ๑) นายทวี  โปธา                ผู๎อํานวยการโรงเรียนสันระเนตร สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๒) นางสาวทิวา อินทรศักดิ์             ครูโรงเรียนบ๎านแมํลาย  สพป.ชม.เขต ๕ 



๗๐ 

 

     ๓) นางอรวรรณ  แก๎วคํา                ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยปูลิง สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๔) นางสาวทัศนวรรณ  ธิมา            ครูโรงเรียนบ๎านโท๎งวิทยา   สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๕) นายทรงวุฒิ  สุดใจ                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํตื่น  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๖) นายอดิศักดิ์  อินต๏ะปัญญา          ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าขาว  สพป.ชม.เขต ๕  

     ๗) นางกาญจนา  พร๎อมประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ๎านปากกว๎าง สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๘) นางกัณตวัณณ๑  สุธรรมวิรัช         ครูโรงเรียนบ๎านสันพระเนตร สพป.ชม.เขต ๒ 

        นักเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต ๕   ๓  คน 
 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี  ๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์) 

       (๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

    ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

    ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

         และรายงาน   ผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

 

    ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน  

        ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเปน็ที่สิ้นสุด 

         ประกอบด้วย 

    ๑) นายสมพร  เจนจัด   รองผู๎อํานวยการ สพป.ชม.๒           ประธานกรรมการ 

    ๒) นายอดิสรณ๑ พวงทอง   รอง ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ   รองประธานกรรมการ 

    ๓) นางสุวรรณา ฉุยกลัด   รอง ผอ. รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหม ํ          กรรมการ 

    ๔) นางแสงทอง หัตถิรางกูร  รอง ผอ. รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ          กรรมการ 

    ๕) นางชวนชม บุญศิริ   รอง ผอ. รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ          กรรมการ 



๗๑ 

 

    ๖) นายอรุณไสว ปินอินต๏ะ  รอง ผอ. รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ          กรรมการ 

    ๗) นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธ์ิ  ผอ. รร.เจ๎าพํอหลวงอุปถัมถ๑ ๗ สพป.ชม.๒          กรรมการ 

    ๘) นายธีรวัฒน๑ แสงปราชญ๑  ผอ. รร.บ๎านโป่งแยงนอก สพป.ชม.๒          กรรมการ 

    ๙) นายเจริญ  ฉันทะธรรม  ผอ. รร.บ๎านดอนแก๎ว สพป.ชม.๒           กรรมการ 

  ๑๐) นายเผําพันธ๑ ธีรวาสน๑   ผอ. รร.บ๎านบวกจั่น สพป.ชม.๒           กรรมการ 

  ๑๑) นายทวี  สุชัย   ผอ. รร.บ๎านปางแดง สพป.ชม.๑           กรรมการ 

  ๑๒) นายประวัติ ผันผาย   ผอ. รร.บ๎านเทพเสด็จ สพป.ชม.๑           กรรมการ 

  ๑๓) นายสิริพงษ๑ นวลแก๎ว   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๑            กรรมการ 

  ๑๔) นางสุภาดา พูนศิริ   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๓            กรรมการ 

  ๑๕) นางจงกลณี เวสุวรรณ๑  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๔            กรรมการ 

  ๑๖) นางสุนิทรา พรมมล   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๕                     กรรมการ 

  ๑๗) นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๖            กรรมการ 

  ๑๘) นายรามลักษณ๑ อนุสุริยา   ศึกษานิเทศก๑ สพม.๓๔            กรรมการ 

  ๑๙) นางเพลินพิศ ขันแก๎ว   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.๒    กรรมการและเลขานุการ 

  ๒๐) นางธนัทอร สมศรี   นักวิชาการ สพป.ชม.๒         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

  ๒๑) นางสาวเพลินพิศ เพียงมั่น   ครู รร.เจ๎าพํอหลวงอุปถัมถ๑ ๗  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวทีที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

 

          ประกอบด้วย 

 ๑) นางสุวรรณา  ฉุยกลัด  รอง ผอ. รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหม ํ     ประธานกรรมการ 

 ๒) นางวรางคณา  ประสงค๑  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ       รองประธานกรรมการ 

 ๓) นายสมชาติ  สมบูรณ๑  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 



๗๒ 

 

 ๔) นายเสถียณ  กัลยาณกุล ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๕) นางสุภาวดี  ชุมสวัสดิ์ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๖) นางบุปผา  ปานพันธุ๑โพธ์ิ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๗) นางชญานิศ  กางนอก  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๘) นายประกิร  วงค๑ชรัตน๑ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๙) นายพิชพร  ถาวรรุํงกิจ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๐) นางชนันท๑วิไล ธงเช้ือ  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๑) นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๒) นายประทิน  ตั้งใจ  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๓) นายสุรพล  กสิกุล  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๔) นายณรงค๑  ฟักตั้ง  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๕) นายสมมาต  ชุมสวัสดิ์ รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ         กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖) นางลัดดา  ภัทรันธุ๑โกศล รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสาร รับรายงานตัว  

        ๒) สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

        ประกอบด้วย 

 ๑) นางแสงทอง  หัตถิรางกูร รอง ผอ. รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ      ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสารภี  กันทาสุข ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๓) นางสาวเอื้องไพร สุขพินิจ  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๔) นางสาวจันทร๑ดี ดีฝั้น  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๕) นางสาวโสภา  กันจินะ  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๖) นางจันทร๑เพ็ญ จินกระวี  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๗) นางพรทิพย๑  วงค๑ชรัตน๑ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๘) นางจินตนา  ศรีวรรณชัย ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 



๗๓ 

 

 ๙) นางอรุณี  สันติคุณากร ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๐) นางสุดธิดา  เยาว๑ธานี ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๑) นางโสดา  ทิพย๑สุบรรณ๑ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๒) นางกรรณิการ๑ ควรอนันต๑ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๓) นางจิราพร  ไชยอินทร๑ ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๔) นางพรวรินทร๑ พรนภัสสกุล ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๕) นางวิกาญดา  ครุฑน๎อย ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                    กรรมการ 

 ๑๖) นางนัยนา  อุปกุล  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ   กรรมการและเลขานุการ 

(๔)คณะกรรมการตัดสิน 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

 

๑. กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางทัดดาว  เปี่ยมสุวรรณ๑            วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางลําจวน  อินทะกูล                 ครูโรงเรียนแมํริมวิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางสาวรักษินา  ใบสุขันธ๑         ครูโรงเรียนบ๎านบํอหลวง  สพป.ชม. เขต๖ 

        ๔) นางปิ่นเพชร  อินต๎ุม                   ครูโรงเรียนบ๎านหัวริน สพป..ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางปัญชญา กาคํา                     ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

๒.กิจกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน   

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางเพียงแข  จิตรทอง                 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางสาวเสาวลักษณ๑  ดอนไพรอ๎น    ครูโรงเรียนพร๎าววิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางจุรีรัตน๑  เทนุรักษ๑                  ครูโรงเรียนบา๎นสันป่าสัก   สพป.ลพ. เขต ๒ 



๗๔ 

 

        ๔) นางดวงดาว สุมณศิริ                   ครูโรงเรียนบ๎านป่าเสร๎า สพป..ชม.เขต ๑ 

        ๕) นางดารินทร๑  เข่ือนสุวรรณ           ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๓.กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นางจิรากัน  รัตนทัศนีย๑                วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางไพจิตรี  ถาวรพงษ๑                ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางสรรพคุณ  ชินารักษ๑             ครูโรงเรยีนวัดทําต๎นกวาว   สพป.ชม. เขต ๔ 

        ๔) นางวาสนา  นวกุล                      ครูโรงเรียนบ๎านเนินก๎าว    สพป.อุทัยธานี เขต ๑ 

        ๕) นางนวลจันทร๑  สมิทธิกุล              ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา   สพป.ชม.เขต ๒ 

๔. กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์   

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายชนนท๑  ตรีทิพเนตร               วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ํ

        ๒) นางวรรณภา  อักษรศรี              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย   ครูโรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยเขต ๒ 

        ๔) นางอรพินธ๑  มังคละศรี    ครูโรงเรียนสันป่าสัก สพป.ชม.๔ 

        ๕) นางศิริโสภา อินทะวัน               ครูโรงเรียนวัดป่าลาน สพป.ชม.เขต ๒ 

 

 

๕. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายธีรวัฒน๑  แสงปราชญ๑   ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านโป่งแยง สพป.ชม.๒ 

        ๒) นายชุมพล  เสาร๑เจริญ                 ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายแสวง  กันแก๎ว                     ครูโรงเรียนวัดแมํผาแหน  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายสุทัศน๑  คําทิพย๑                    ครูโรงเรียนบ๎านใหมํสวรรค๑  สพป.ชม. เขต ๔ 

        ๕) นางจรรยา  สายวงศ๑อินทร๑            ครูโรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕ สพป.ชม.เขต ๒ 

๖. กิจก รรมการแข่งขันมายากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 



๗๕ 

 

       ๑) นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธ์ิ    ผู๎อํานวยการโรงเรียนเจ๎าพํอหลวงอุปถัมภ๑ ๗ สพป.ชม.๒                

       ๒) นายวสันต๑  คงมั่น                       ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายประยุทธ  ตาดี                     ครูโรงเรียนวัดวังอ๎อ สพป.อต.เขต ๒ 

       ๔) นายประยูร  สุรยศ                     ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ชม. เขต ๔ 

       ๕) นางนวลลออ จุมปามัญ                ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

๗. กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน (ทุกระดับชั้น) 

คณะกรรมการควบคุมก ากับเวทีสนามบาสเกตบอล  

        ๑) นางสุภาดา  พูนศรีโชติ              ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓      ประธานกรรมการ                

        ๒) นางสาวจงสวัสดิ์  อํอนจันทร๑       ครูโรงเรียนบ๎านทุํงหลุก  สพป.ชม.๓         กรรมการ                  

        ๓) นางลําจวน ทิพรส                    ครูโรงเรยีนบ๎านเชียงดาว สพป.ชม.เขต  ๓  กรรมการ              

        ๔) นายวุฒิพงษ๑  อุํนอินต๏ะ              ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยศาลา  สพป.ชม.เขต ๓       

                                                                                                                         กรรมการ            

        ๕) นายเอกพันธ๑ ทนันไชย               ครูโรงเรียนบ๎านตชด.อนุสรณ๑ ๓ สพป.ชม.เขต ๓  

                                                                                                                         กรรมการ 

        ๖) นางรุํงนภา เมืองอินทร๑               ครูโรงเรียนบ๎านแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒     

                                                                                                                         กรรมการ 

        ๗) นางจิราพรรณ  โศกนะศุกร๑         ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ    

                                                                                                                  กรรมการและเลขานุการ 

๘. กิจกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน  (ทุกระดับชั้น) 

คณะกรรมการควบคุมก ากับเวที อาคาร ๒ 

        ๑) นางจงกลณี  เวสุวรรณ๑              ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔      ประธานกรรมการ 

        ๒) นางกาญจนา  ปัญญามณีศร            ครู รร.วัดพระเจ๎าเหลื้อม สพป.ชม.เขต ๔       กรรมการ 

        ๓) นางปิ่นเพชร  อินต๎ุม                 ครูโรงเรียนบ๎านหัวริน สพป.ชม.เขต ๔          กรรมการ 

        ๔) นางอาภรณ๑  วันชัยสถิร             ครูโรงเรียนบ๎านเหลําป่าฝาง  สพป.ชม.เขต ๔  กรรมการ 

        ๕) นางวราภรณ๑  พรหมมินทร๑         ครูโรงเรียนบ๎านดอยหลํอ   สพป.ชม.เขต ๔    กรรมการ 

        ๖) นางกัลยา  ทองศักดิ์                  ครูโรงเรียนบ๎านแมํลานคํา  สพป.ชม.เขต ๒    กรรมการ 
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๗๖ 

 

        ๗) นางสาววริษา ปลื้มฤดี               ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหม ํ    

                                                                                                             กรรมการและเลขานุการ 

๙. กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทุกระดับชั้น)  

คณะกรรมการควบคุมก ากับเวที อาคาร ๔ 
 

        ๑) นางสุนิทรา  พรมมล                  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕         ประธานกรรมการ 

        ๒) นางนภาพร  ชัยเจริญวิจิตร         ครูโรงเรียนบ๎านบงตัน สพป.ชม.เขต ๕         กรรมการ 

        ๓) นางสาววิลาวัลย๑  บุญชํุม            ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย สพป.ชม.เขต ๕        กรรมการ 

        ๔) นางทองพูน ใจซื่อ                    ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย สพป.ชม.เขต ๕        กรรมการ 

        ๕) นางศรีนวล  เชาวณี                  ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย  สพป.ชม.เขต ๕       กรรมการ 

        ๖) นางอํอนอุมา  จุลพันธ๑               ครูโรงเรียนภูดินวิทยา สพป.ชม.เขต ๒         กรรมการ 

        ๗) นางนัยนา  อุปกุล                    ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ      

                                                                                                             กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทุกระดับชั้น)  

คณะกรรมการควบคุมก ากับเวที หอประชุม 

        ๑) นางสมพิศ  มาพวง                   ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.เขต ๖   ประธานกรรมการ 

        ๒) นางศรีทัย  สุขยศศรี    ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.เขต ๒             กรรมการ 

        ๓) นางรุํงนภา เมืองอินทร๑              ครูโรงเรียนบ๎านแมํแก๎ดน๎อย สพป.ชม.เขต ๒  กรรมการ 

        ๔) นางสาวนันทวัน มณีวรรณรัตน๑     ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒         กรรมการ 

        ๕) นางพัชรา แสงแก๎ว                   ครูโรงเรียนบ๎านปง  สพป.ชม.เขต ๒            กรรมการ 

        ๖) นางเยาวลักษณ๑  ศรีนวล            ครูโรงเรียนชุมชนวัดทําเดื่อ สพป.ชม.เขต ๑   กรรมการ 

        ๗) นางสุวรรณา  พันธ๑ประเสริฐ       ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ                                                                                                                                                           

                                                                                                         กรรมการและเลขานุการ                                                                  

๑๑. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (ทุกระดับชั้น) 

คณะกรรมการควบคุมก ากับเวที ห้องดนตรีพ้ืนเมือง  

        ๑) นายนิกร  แสนวิไล                  ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.๒                   ประธานกรรมการ 



๗๗ 

 

        ๒) นายสมเพชร ตุํนคํา                 ครูโรงเรียนบ๎านศรีบุญเรือง  สพป.ชม.เขต ๒            กรรมการ 

        ๓) นายอาทิตย๑   ธนันชัย              ครูโรงเรียนเจ๎าพํอหลวงอุปถัมภ๑ ๗ สพป.ชม.เขต ๒     กรรมการ 

        ๔) นางนิตยา  มุสิกดิลก               ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒              กรรมการ 

        ๕) นางสมศรี  ตุํนคํา                   ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒                     กรรมการ 

        ๖) นางณัฐชฎา  มูลเขียน              ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ          กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงมายากล (ทุกระดับชั้น)  

คณะกรรมการควบคุมก ากับเวที ห้องสมุด 

       ๑) นายแสวง อินทวงค๑                 ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.เขต ๒            ประธานกรรมการ 

       ๒) นางไลวัลย๑  สิงห๑แก๎ว                 ครูโรงเรียนบ๎านพระนอน สพป.ชม.เขต ๒             กรรมการ 

       ๓) นายบอลอย เลวงดีพงษ๑            ครูโรงเรียนบ๎านปางไฮ  สพป.ชม.เขต ๒                 กรรมการ 

       ๔) นางลําดวน  คมเมํน                 ครูโรงเรียนบ๎านต๎นผึ้ง    สพป.ชม.เขต ๒                กรรมการ 

       ๕) นางนัฐนิชา  รัมมะพล             ครูโรงเรียนบ๎านแมํแว  สพป.ชม.เขต ๒                  กรรมการ 

       ๖) นางสไบทิพย๑ ตั้งใจ                  ครู รร.ศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหม ํ    กรรมการและเลขานุการ

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 

ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม ่

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

ชุดท่ี  ๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู(้สาขาทัศนศิลป์) 

(๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

        มีหน้าท่ี  

        ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

        ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

          และรายงาน  ผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

        ๓)พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน 

           ต๎อง ดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

        ประกอบด้วย 

        ๑) นายสมพร  เจนจัด                 รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ 



๗๘ 

 

        ๒) นายอดิสรณ๑  พวงทอง                        ผอ .โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางสุวรรณา ฉุยกลัด                         รอง ผอ .โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๔) นางแสงทอง  หัตถิรางกุล                    รอง ผอ .โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๕) นายศิริพงษ๑  นวลแก๎ว            ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๖) นายสุทธิ รู๎การนา                  ผอ.กลุํมนิเทศฯ สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๗) นางสาวสมบูรณ๑  ใจซื่อ            ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๒         

        ๘) นายรัชภูมิ สมสมัย              ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๙) นางสุภาดา  พูนศรีโชติ            ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๑๐) นายมานิตย๑ พุทโยธา             ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๑๒) นายนคร เจริญสุข                ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๑๓) นางจงกลณี  เวสุวรรณ           ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๑๕) นางสุนิทรา พรมมล            ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๑๖) นางสาวธนพร  มาใหมํ        ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๖ 

      ๑๗) นายชาญณรงค๑  แสงอุทัย       ครูโรงเรียนแมํริมวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

      ๑๘) นางจรรยา  สายวงศ๑อินทร๑     ครูโรงเรียนมูลนิธิมหาราช๕   สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๙) นางสุจิตรา  เช้ือพูล               ครูโรงเรียบ๎านหนองปลามัน สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๒๐) นางสาวนิตยา  แควสยอง        ครูโรงเรียนวัดปางมะกล๎วย สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๒๑) นางสุกัญญา ดวงสวําง            ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒ 

(๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวทีที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒)  จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓)  ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

       ประกอบด้วย 

        ๑) นายอรุณไสว  ปินอินต๏ะ    รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นายเสถียร  กัลป์ยาณกุล    ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 



๗๙ 

 

        ๓) นายสมชาติ  สมบูรณ๑       ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๔) นายประกิร  วงศ๑ชรัตน๑    ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๕) นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย    ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๖) นายชูชาติ  มูลสถาน        ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 
 

(๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

        หน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน  

          และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

        ๒)สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

        ๑) นางชวนชม  บุญศิริ    รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นางลัดดา ภัทรพันธุ๑โกศล    ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางวรางคณา  ประสงค๑      ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๔) นางสารภี  กันทาสุข    ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๕) นางสาวเอื้องไพร สุขพินิจ    ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๖) นางสาวจันทร๑ดี  ติฝั้น       ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

        ๗) นางสาวโสภา กันจินะ       ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ สพม.เขต ๓๔ 

 (๔) คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

คณะกรรมการกลาง 

        มีหน้าท่ี 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

        รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่



๘๐ 

 

        กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

       ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางประภาพรรณ วัยวุฒ ิ               ครูโรงเรียนสันกําแพง   สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นางวันเพ็ญ   สุภารัตน๑            ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านบวกครกน๎อย   สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นางมัณฑนา ทังดิน              ศึกษานิเทศก๑ สพป.ตาก.เขต ๑ 

        ๔) นางปรียาภรณ๑  ไทรงาม           ครูโรงเรียนบ๎านสันผักหวาน  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) วําที่ร๎อยตรีจํานงค๑  แดงจีน         ครูโรงเรียนบ๎านแมํแสะ   สพป.ชม.เขต  

๒. กิจกรรมการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

        ๑) นายณัฐวัฒน๑ โสมดี              มหาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ  

        ๒) นางดวงเดือน สุํมสุข              ครูโรงเรียนวัดป่าตึงห๎วยยาบ  สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๓) นายชัพเวท  วงษ๑เทพ               ครูโรงเรียนสันทรายคองน๎อย สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นายสุพิศ  คํามูล                  ครูโรงเรียนบ๎านรํมเกล๎า ๒  สพป.ตาก เขต ๒ 

        ๕) นายจิรจักร๑  ตัณฑศรี               ครูโรงเรียนบ๎านต๎นรุง    สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๓. กิจกรรมการแข่งขัน รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (สพป.) 

       ๑) นายณัฐวัฒน๑ โสมดี              มหาลัยราชภัฎเชียงใหมํ   

       ๒) นายสุชัช  ทัศนีคติ                 ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยต๎มชัยยะฯ สพป.ลพ.เขต ๒ 

       ๓) นางแสงจันทร๑  ไชยสุรินทร๑       ครูโรงเรียนเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นายทิพย๑  อัคนิยาย               ครูโรงเรียนวัดร๎องอ๎อ  สพป.ชม เขต ๑ 

       ๕) นายสุเมธ  ศรีวิไล               ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นายรัชภูมิ สมสมัย                ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓                    

       ๗) นางธนพร อําพันธ๑ศรี   ๕ครูโรงเรียนแมํริมวิทยาคม 

       ๘)  นางสาวสุรีย๑  อุดชา              ครูโรงเรียนบ๎านถํ้า สพป.ชม.เขต ๓             

      ๙) นางสาวพรรณทอง ศิริพงษ๑นิรันดร๑  ครูอัตราจ๎าง สพป.ชม.เขต ๓                   

    ๑๐) นางศิริลักษณ๑  เรือแก๎ว             ครูโรงเรียนบ๎านหัวฝาย  สพป.ชม.เขต ๓        
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๘๑ 

 

    ๑๑) นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี      ครูโรงเรียนบ๎านโปงคํา   สพป.ชม.เขต ๓    

๔. กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายสี  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นางพรทิพย๑  ทองป้อง               ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

       ๒) นายชัยยศ  สุขต๎อ                    ครูโรงเรียนบ๎านยางเปา สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๓) นายมนัส  เมืองมา                   ครูโรงเรียนบ๎านปางถ้ํา   สพป.พย.เขต ๒ 

       ๔) นายชุมพล  สุภานนท๑              ครูโรงเรียนอนุบาลห๎างฉัตร สพป.ลป เขต ๑ 

       ๕) นางสุดาศรี คําดี                     ครูโรงเรียนป่าบงห๎วยฮําง สพป.ชม.เขต ๒ 

๕. กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

        ๑) นายวินัย  พวงทอง                  ผอ.โรงเรียนบ๎านนาหน่ํา  สพป.อต.เขต ๒ 

        ๒) นายสัมพันธ๑  แก๎วมา              ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยห๎าง  สพป.ลพ.เขต ๒ 

        ๓) นายทวีป  ศรีสุวรรณ              ครูโรงเรียนนาฮํอง  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นายเฉลิมชัย  คําขาด              ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.แพรํ เขต๑ 

        ๕) นายรวีโรจน๑  ศิลป์จิรัฎฐ๑          ครูโรงเรียนบ๎านแมํยางห๎า  สพป.ชม.เขต  

๖. กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายสี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓(สพป.) 

        ๑) นายปราโมทย๑  นวมพันธ๑          ครูโรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นายสมพงษ๑  เรียนไธสง            ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายเสฎฐฌา  กันทา               ครูโรงเรียนบ๎านแมํกอนใน  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางพิศมัย  เทวาพิทักษ๑           ครูโรงเรียนบ๎านร๎องข้ีเหล็ก  สพป.ชม. เขต ๑ 

      ๕) นางวรรณพร  วงศ๑สายใจ         ครูโรงเรียนบ๎านบวกเปา  สพป.ชม.เขต ๒            

       ๖) นายมานิตย๑  พุทโยธา              ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๔                    

       ๗) นายนคร  เจริญสุข                 ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๔           

       ๘) นายสมาน  โปธิปัน   ผู๎อํานวยการวัดพระนอนหนองผึ้ง 

       ๙) นางอารยา  มีทอง                 ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๔       

       ๙) นางเพชรา  ชัยยอด                ครูโรงเรยีนบ๎านกองทราย  สพป.ชม.เขต ๔     

๗. กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓(สพป.) 

กรรมการตัดสิน 
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๘๒ 

 

       ๑) นางสาวศิริพร คืนมาเมือง           มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นายชัชวาลย๑  ปัง                   ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๓) นายโกศล  เชาว๑เลขา              ผอ.โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต๎)   สพป.มส.เขต ๑ 

       ๔) นายวินัย มีเย็น                     ครูโรงเรียนวัดโพทะเล   สพป.พจ.เขต ๒  

       ๕) นายจรัญ  พิทักษ๑ศักดากร        ครูโรงเรียนบ๎านแมํไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒   

       ๖) นางสาวธนพร  มาใหมํ             ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๖                   

       ๗) นายพิรัตน๑ เผําพงษ๑เมธา   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

       ๘) นางทองสุข  พิมพาภรณ๑          นักวิชาการศึกษา สพป.ชม.เขต ๖                

       ๙) นางสาวศิริลักษณ๑  ผํองพันธ๑     ครูโรงเรียนบ๎านปางเกี๊ยะ   สพป.ชม.เขต ๖    

     ๑๐) นางจินตนา  บุญเทียม             ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก สพป.ชม.เขต ๖       

     ๑๑) นางสาวจารุนันท๑  สระทอง      เจ๎าพนักงานปฏิบัติงานธุรการ สพป.ชม.เขต ๖  

๘. กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓(สพป.) 

กรรมการตัดสิน 

       ๑) นายสมศักดิ์ พรมจักร   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

       ๒) นายนวมิตร  อยําลืมญาติ          ครูโรงเรียนแมํริมวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายศรัณย๑  ชูเวช                  ผอ.โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก   สพป.พล.เขต ๑ 

       ๔) นายเสถียร มอยติละ              ครูโรงเรียนบ๎านกวน  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๕) นายศตวรรษ  กาละ                ครูโรงเรียนบ๎านแมํลิด สพป.มส.เขต ๒  

       ๖) นายศิริพงษ๑  นวลแก๎ว            ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๑                      

       ๗) นางอําพร กวงคํา       ครูโรงเรียนบ๎านแมํเหียะ  สพป.ชม.เขต ๒               

       ๘) นางกัลยา อินทะเคหะ   ครูโรงเรียนพร๎าววิทยาคม 

       ๙) นางยุพิน ปุตรานนท๑               ข๎าราชการบํานาญ สพป.ชม.เขต ๑               

     ๑๐) นางพรรษา บัวมะลิ                ข๎าราชการบํานาญ  สพป.ชม.เขต ๑              

     ๑๑) นายวิภู     สุวรรณ                 ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑     

      ๑๒)นางพัชนี  เสาวธีระ               ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคํา สพป.ชม.เขต ๑    

๙. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
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๘๓ 

 

กรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาวศิริพร  คืนมาเมือง      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นายถวิล  รัตนกุล                 ครูโรงเรียนวัดศรีดอนไชย  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นางบุญทิวา  โรจนาพานิช        ครูโรงเรียนบ๎านแกํงสฤษดิเ์สนาอุปถัมภ๑  สพป.พล.เขต ๒ 

        ๔) นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ๑            ครูโรงเรียนบ๎านตีนตก สพป.ชม.เขต ๕  

        ๕) นางปิยะภา วิริยะนราทิพย๑       ครูโรงเรียนวัดบ๎านป้อก  สพป.ชม.เขต ๒  

๑๐.กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กรรมการตัดสิน 

       ๑) นายเอกพงศ๑  สุริยงค๑   รองคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

       ๒)  นายยุทธศักดิ์  จุลกาฬ             ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายอาคม  บัวพัฒน๑             ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง   สพปชม.เขต ๕ 

       ๔) นายกําธร  สีฟ้า                  ครูโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์   สพป.ชร.เขต ๒ 

       ๕) นางเจนฤดี  จันดาหาร           ครูโรงเรียนบ๎านหนองลาน สพป.พล.เขต ๓  

       ๖) นางปิยะภา  วิริยะนราทิพย๑          ครูโรงเรียนวัดบ๎านป้อก  สพป.ชม.เขต ๒  

๑๑. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓(สพป.) 

กรรมการตัดสิน 

       ๑) นายประกิต  สร๎อยกาบแก๎ว       ครูโรงเรียนแมํริมวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

       ๒) นายพรกวี  ตัสมา                   ครูโรงเรียนบ๎านวังน้ําขาว   สพป.สท.เขต ๑ 

       ๓) นางณัฎฐพัชร๑  รัตนบวรชัยกุล    ครูโรงเรียนพุทธิโศภน   สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๔) นายแดนชัย รีอินทร๑                ครูโรงเรียนบ๎านปางห๎า สพป.ชร.เขต ๓  

       ๕) นายชาคริต  อินชัย                ครูโรงเรียนบ๎านปางฮําง  สพป.ชม.เขต ๒   

       ๖) นายพิทักษ๑  ชมช่ืน   ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านตุงลอย สพป.ชม.เขต ๕                    

       ๗) นางรัตติทา พานิช                  ครูโรงเรียนบ๎านสันทราย สพม.ชม.เขต ๓๔    

       ๘) นางรัตนา อินทร๑ศวร    ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร   สพป.ชม.เขต ๒        

       ๙) นางสวําง คําปิน              ครูโรงเรียนบ๎านเกาะหลวง สพป.ชม.เขต ๕     

     ๑๐) นางสุพัตรา บุสสยา   ครูโรงเรียนบ๎านแมํลาย สพป.ชม.เขต ๕     



๘๔ 

 

     ๑๑) นางเสาวนีย๑ เรือนแก๎ว   เจ๎าพนักงานปฏิบัติงาน สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๑๒) นายแสวง หลุยบุญเป็ง   ครูโรงเรียนแควมะกอก สพป.ชม.เขต ๕ 

 

 

๑๒. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓(สพป.) 

กรรมการตัดสิน 

       ๑) นายเอกพงศ๑ สุริยงค๑                    รองคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

       ๒) นายสุรินทร๑  ใจวงษ๑            ครูโรงเรียนบ๎านวังดิน   สพป.อต.เขต ๑ 

       ๓) นายเฉลิมชัย  คําขาด           ครูโรงเรียนวัดกาญจนราม(ประชาชนูทิศ)   สพป.พร.เขต ๑ 

       ๔) นางวิภา  สมเกตุ                ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว  สพป.ชม.เขต ๓  

       ๕) นายอินทร  แก๎วป้อม               ครูโรงเรียนบ๎านศรีบุญเรือง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางสาวสมบูรณ๑  ใจซื่อ           ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๒                    

       ๗) นางสาวนพวรรณ กันธวัน   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 

       ๘) นางวิไล  เสือเรือง                  ครูโรงเรียนบ๎านทับเดื่อ  สพป.ชม.เขต ๒         

       ๙) นายอัครเดช  กุณราชา           ครูโรงเรียนบ๎านแมํยางห๎า สพป.ชม.เขต ๒       

     ๑๐) นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ๑          ครูโรงเรียนพุทธิโศภน   สพป.ชม.เขต ๑         

     ๑๑) นายเทวินทร๑  ไชยมา               ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยตอง สพป.ชม.เขต ๔         

๑๓. กิจกรรมการแข่งขันประตมิากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

กรรมการตัดสิน 

        ๑) นายสมศักดิ์ พรมจักร                         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นางศศิเขมณัฐ  ธนินแสงสุริยา    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางรัชฎา  เรียนมั่น               ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร๑)  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นายพิทักษ๑  ทองแท๎              ครูโรงเรียนบ๎านวังฟ่อน  สพป.พร.เขต ๑  

        ๕) นางจิราภรณ๑  แอบคํา            ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒  

๑๔. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

กรรมการตัดสิน 



๘๕ 

 

        ๑)  นายเสนํห๑  วงศ๑สุฤทธ์ิ                        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ

        ๒) นายสุพัฒน๑  ใจฟู                  ครูโรงเรียนหอพระ  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายณรงค๑  สารรัตนะ            ครูโรงเรียนบ๎านธงหลวง   สพป.นน.เขต ๑ 

        ๔) นายพิสูจน๑ศักดิ์  นนทลุน        ครูโรงเรียนบ๎านผาปูน  สพป.ชม.เขต ๕  

        ๕) นายอนุกูล  อินทร๑ศวร            ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒  

๑๕. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓(สพป.) 

กรรมการตัดสิน 

       ๑) นายเสนํห๑  วงศ๑สุฤทธ์ิ                          มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ํ    

       ๒) นายประพันธ๑  เจริญเมือง         ข๎าราชการบํานาญ สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายนพพร ยศถามี               ครูโรงเรียนบ๎านแมํตูม  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๔) นายศุภนิตย๑  สิทธิชัย             ครูโรงเรียนวรนคร  สพป.นน.เขต ๒  

       ๕) นายรรงค๑  วิริยะนราทิพย๑        ครูโรงเรียนวัดบ๎านป้อก สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๖) นางสาวสมบูรณ๑  ใจซื่อ          ศึกษานิเทศก๑  สพป.ชม.เขต ๕                   

       ๗) นายวุฒิกร  โลํแก๎ว   ครูโรงเรียนหอพระ สพม. ๓๔ 

       ๘) นายสมชาย สวาทดี   ครูโรงเรียนอมก๐อยวิทยาคม สพม. ๓๔ 

       ๙) นางจันทิพย๑   มากสงขลา         ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย สพป.ชม.เขต ๒     

     ๑๐) นางสาวพัฒนี  สิทธิกัน            ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒํา   สพป.ชม.เขต ๒          

     ๑๑) นางทรงศรี   วงศ๑สุฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ๑นิคมวิทยา สพป.ชม.เขต ๒    

     ๑๒) นายพิชาญยุทธ๑ ปัญญาฟู     ครูโรงเรียนบ๎านปางทางทําลี่  สพป.ชม.เขต ๖  

  

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานคอมพิวเตอร์) 

ณ วิทยาลัยโปลิคเทคนิคลานนาเชียงใหม่     อ าเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(งานคอมพิวเตอร)์ 

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 



๘๖ 

 

       มีหน้าท่ี  

       ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

       ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

          และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

        ๓)พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน  

          ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

        ประกอบด้วย 

        ๑) นายสภา  สุริมล                        รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒       

        ๒) นางเกษราภรณ๑ สมมนุษย๑  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา       ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายจงภพ ชูประทีบ                  ศึกษานิเทศก๑ สพม.เขต ๓๔ 

        ๕)นายณรงค๑  กันทอินทร๑   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๖)นางจรรยา มีสัมมา                    ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นางนภดล  โป่งอ๎าย                ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๘) นางสาวสายสวาท รัตนมหามณีกร   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕      

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่    และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

        ประกอบด้วย 

        ๑) นายอุดมเดช  ต. เจริญ       รอง ผอ.ฝ่ายบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

        ๒) นายอุทัย  ศรีสุวรรณ           ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

        ๓) นายวุฒิพงศ๑  พวงไม๎มิ่ง        ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

        ๔) นายดํารงศักดิ์  อินตา          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

        ๕) นายเสนํห๑  สมบัติใหม ํ         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  



๘๗ 

 

        ๖) นายรักชาติ สุริยะ              ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

(๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

        ๒)สํงเอกสารรายงานตวัให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

        (๔) คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

       คณะกรรมการกลาง 

        มีหน๎าที่ 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

       รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

       กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นางสาวกฤษณา เขียวมั่ง          มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นางพนิดา  เทวินสืบ   ครูโรงเรียนบ๎านแป้นวิทยาสพป.ลป.เขต 1  

        ๓)นางมยุรี  ปัทมรังสรรค๑          ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นางสาวทักษิณา วรุณเทพ         ครูโรงเรียนวรุณเทพ  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นางมนัญญา เตมียะ                ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

กรรมการกลาง 
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๘๘ 

 

        ๖) นางเพ็ญศรี วงศ๑ไชยมูล            ครูโรงเรียนบ๎านแปลง ๘   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นางพัชรินทร๑ วงค๑ติ๊บ              ครูโรงเรียนบ๎านขุนแปะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๘) นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา      ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นางสาวธัญลักษณ๑  กันธะ          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๑๐) นางสาวสวิตตา  ประทุม           วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๒.กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น ( ๒D Animation) สพป. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายศิริพงษ๑  ศิริสวัสดิ์             มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นางสาวเบญจวรรณ เมฆะ        ครูโรงเรียนบ๎านแมํฮ๎อยเงิน  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นายภารดร  พิมลวิชยากิจ         ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางสาวยศวดี เขตต๑เมืองมูล      ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นายจิระพงษ๑ คําปวง                ครูโรงเรยีนบ๎านแปลง ๘   สพป.ชม.เขต ๕ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรหม           ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นายอติวิชญ๑  ประทุม              ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา    สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางสาวทศพร  ปินตาสม        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

        ๙) นางสาวสวิตตา ประทุม           วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

 

๓. กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สพป. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายวรการ  ประพัฒน๑สิริครูโรงเรียนสารภีวิทยาคม  สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นางสาวพัชรี  หินยม                ครูโรงเรียนบ๎านป่าไม๎แดง  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นายสุรพงษ๑  ติยะธรรม            ครูโรงเรียนบ๎านหนองเขียว สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นายมนตรี  ไชยบุญทา             ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป.ชม.เขต ๔ 
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๘๙ 

 

        ๕) นายกิติพันธ๑  ทีประมูล            ครูโรงเรียนยางเปา  สพป.ชม.เขต ๕ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นายสนิท ศรีคําเมา             ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นางสาวภาวิณี สิงคราช         ครูโรงเรียนบ๎านนาบุญโหลํงขอด   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางสาวธัญญลักษณ๑  กันธะ        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

        ๙) นายศรัญญ  ซิงห๑                    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๔. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ สพป. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายอํานาจ  โกวรรณ              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นายนิวัตน๑  กิติคํา     ครูโรงเรียนวัดเสด็จสพป.ลป. เขต 1 

        ๓) นางจีรวรรณ  สุวรรณ             ครูโรงเรียนวัดห๎วยแกว๎  สพป.ชม.เขต  

        ๔) นายนเรศ  สิธิใจ                    ครูโรงเรียนเทพศิรินทร๑ ฯ ๙  สพป.ชม.เขต ๓  

        ๕) นางสาวนภาลัย มโนมัย            ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร๑  สพป.ชม.เขต ๔ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นายอัครวรรธน๑ ยศเดชากิตต๑      ครูโรงเรียนบ๎านผาจุก   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นายเอก วิจันทร๑ตา                 ครูโรงเรียนทุํงแก  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๘) นายวีรศักดิ์  ปิยะวัฒนกุล          ครูโรงเรียนเจดีย๑แมํครัว  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นายเวโรจน๑  พงษ๑บุพศิริกุล        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๑๐) นายพงศ๑กฤตน๑ ภูริชพิสิฐกร     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๕. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ สพป. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑)นายอํานาจ  โกวรรณ              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

       ๒) นายภัทรพล  นิยมสินธ์ิ            ครูโรงเรียนแมํโป่งประชาสามัคคี  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๓) นายณัฐกฤษฎ๑ อินเตชะ         ครูโรงเรียนบ๎านขุนแมํรวม  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๔) นายปฎิฎาณ  โรจน๑รุํง           ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา   สพป.ชม.เขต ๒ 
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๙๐ 

 

       ๕) นายอัครวรรธน๑ ยศเดชากิจ     ครูโรงเรียนบ๎านผาจุก  สพป.ชม.เขต ๕ 

        กรรมการกลาง 

        ๖)นางสาวปรียดา ทะพิงค๑แก        ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๗) นายนเรศ  สิธิใจ                  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร๑ ฯ ๙  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๘) นายเวโรจน๑  พงษ๑บุพศิริกุล         วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

        ๙) นายพงศ๑กฤตน๑ ภูริชพิสิฐกร        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๖. กิจกรรมการแข่งขัน  สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-Book)  สพป. 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นางสาวชุฎิภัคศ๑  เขมวิมุตติวงศ๑     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นางพิมพ๑วลัญ  วงค๑ปัญญา     ครูโรงเรียนบ๎านแมํลานคําประชานุเคราะห๑สพป.ชร. เขต 3 

        ๓) นางอัญชลี  ไชยวงค๑          ครูโรงเรียนบ๎านสบพลึงสพป.ลป. เขต 1 

        ๔) นางสาวปิยธันว๑  เบญจเทพรัศม ี ครูโรงเรียนบ๎านต๎นผึ้งสพป.ลพ. เขต 2 

        ๕) นางศิวิไล  มงคล                     ครูโรงเรียนบ๎านเชิงดอยสุเทพ  สพป.ชม.เขต ๑ 

        กรรมการกลาง 

        ๖) นางสาวทิพวรรณ  บัวบาน         ครูโรงเรยีนบ๎านอําย  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๗) นางสาวเมทิกา โถเหลือง           ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๘) นางสาวขนิษฐา กาต้ัง          ครูโรงเรียนบ๎านแมํแดดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๙) นางสาวจิราพร สารศรี            ครูโรงเรียนบ๎านปางขุม   สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๐) นางสาวกัญชพร  วิเชียร         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๑๑) นางสาวนิตติญา ลอดทองสี      วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

      ๑๒) นายวุฒิพงษ๑ เงาสิงห๑             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๗. กิจกรรมการแข่งขัน  สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-Book)  สพป. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นางสาวชุฎิภัคศ๑  เขมวิมุตติวงศ๑    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นางสาวดวงนภา  อินยะยศ     ครูโรงเรียนสปป๊าดวิทยาสพป.ลป. เขต 1 
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๙๑ 

 

        ๓) นางสาวิตรี  ดูงาม                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นางสาวมณีวรรณ  แสงทอง      ครูโรงเรียนบ๎านปากเหมือง  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางสาวกัญชพร วิเชียร             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

กรรมการกลาง 

       ๖) วําที่ร๎อยตรีพัฑฐ๑ธฬโชค ปัญญาวัฒน๑     ครูโรงเรียนบ๎านสบเตี๊ยะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๗) นายสมชาย เรือนน๎อง             ครูโรงเรียนวัดบ๎านเหลํา   สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๘) นางสาวทิพวรรณ  บัวบาน        ครูโรงเรียนบ๎านอําย   สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๙) นางสาวณัฐการต๑  ภิรมณ๑           วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

     ๑๐) นางสาวมยุลีย๑ ไชยลังการ๑        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๘. กิจกรรมการแข่งขัน การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)  สพป.ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายพิรุฬห๑  แก๎วฟุ้งรังษี         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

       ๒) นายวรเดช  ศรีเดช   ครูโรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางค๑รัตน๑อนุสรณ๑)สพป.ลป. เขต 1 

       ๓) นางสาวศุภนุช  ประพิณ   ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านแมํตื่นสพป.ลพ. เขต 2 

       ๔) นางสาวจารุวรรณ  มูลกันธา  ครูโรงเรียนบ๎าป่าเหมือด  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นางสาวสุนทรี สิงห๑ทอน        ครูโรงเรียนบ๎านทุํงหลวง  สพป.ชม.เขต ๔ 

กรรมการกลาง 

       ๖) นางสาวสุกัญญา ซุ๎นล๎อ           ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๗) นางสาววรลัญช๑ จัตุกุล             ครูโรงเรียนบ๎านแปลง๕    สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๘) นายพงศ๑ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน๑      ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยมํวงฝั่งซ๎าย สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๙) นางสาวฬียาพร  ทาเหลืองทอง   ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกิ้ด   สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๑๐) นางสาวณัฐการต๑  ภิรมณ๑        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

     ๑๑) นางสาวมยุลีย๑ ไชยลังการ๑        วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๙. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท  CMS  สพป. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑)นายพิษณุ  สุขเสริฐ                 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  
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๙๒ 

 

       ๒) นายณัฐพงษ๑  เจริญสุข           บริษัท Sapphire Research and Developmet Co.,Ltd 

       ๓) นายบรรเจิด  อินสุวรรณ       ครูโรงเรียนบ๎านแมํคําประชานุเคราะห๑สพป.ชร. เขต 3 

       ๔) นายณัฐวุฒิ  ปาทา              ครูโรงเรียนวัดห๎วยทราย  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นายพิทยา  กาสุริยะ            ครูโรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว  สพป.ชม.เขต ๓ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นางดวงดาว  วณิชประดิษฐ๑       ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๗) นายกรุง วงศ๑ไชย                    ครูโรงเรียนบ๎านสบแมํรวม  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๘) นายเทพชัย วิชัยยา             ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นายพงษ๑พิพัฒน๑  รัตนสถิตย๑     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

       ๑๐) นายนิวัต  ของก้ํา                 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๑๐. กิจกรรมการแข่งขัน การ Webpage ประเภท Editor  สพป. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางพรวนา  รัตนชูโชค           มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นายสุภพงษ๑  สุวรรณมาศ      ครูโรงเรยีนวัดบ๎านน๎อย  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นายคณิน  นนทศิลา            ครูโรงเรียนบ๎านเปียงหลวง  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นายพิสันต๑ จันทร๑เขียว           ครูโรงเรียนบ๎านกาดเขมวังส๑   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นายอดิศักดิ์ อินต๏ะปัญญา        ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าขาว   สพป.ชม.เขต ๕ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นายวิบูลย๑  รุจิเลิศ                 ครูโรงเรียนบ๎านหนองคัน  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๗) นายจิรวัฒน๑ มั่นชา               ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางสุทธิรักษ๑  มณีทอง         ครูโรงเรียนบ๎านกองวะ   สพป.ลพ. เขต ๒ 

        ๙) นางสาวอัญชลี  คําแปง          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

        ๑๐) นางสาวทศพร  ปินตาสม         วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๑๑. กิจกรรมการแข่งขัน การ Webpage ประเภท Editor  สพป. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางพรวนา  รัตนชูโชค            มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  
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๙๓ 

 

        ๒) นายธวัชชัย  ใบโสด                ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นางสาวอัฉราภรณ๑  ศิริสวัสดิ์      ครูโรงเรียนบ๎านน้ําแพรํ  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นายปรีชา  ไชยวงค๑                 ครูโรงเรียนบ๎านปางอุ๐ง   สพป.ชม.เขต ๖ 

         ๕) นายสิทธิพร บุญโต                            ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว  สพป.ชม.เขต ๒ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นายอติศักดิ์ อินต๏ะปัญญา        ครูโรงเรียนบ๎านหว๎ยนํ้าขาว  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นายคณิน นนทศิลา               ครูโรงเรียนบ๎านเปียงหลวง สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๘) นางสาวอัญชลี  คําแปง           วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

        ๙) นายณัฐพงษ๑  นามคํา            วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

๑๒. กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์  สพป.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายภานุวัฒน๑  สุวรรณูล         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ  

        ๒) นายสุภาพ ดําอําไพ               ครูโรงเรียนบ๎านป่าฮิน้ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายปิยะพงษ๑  สุรินต๏ะ           ครูโรงเรียนบ๎านหนองโค๎ง สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นางสาววิไลลักษณ๑  ชัยพรม      ครูโรงเรียนบ๎านสุขฤทัย  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นายภูวดล  ประเสริฐยา           ครูโรงเรียนบ๎านสามหลัง  สพป.ชม.เขต ๔ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นางรัชฎา  นามวงค๑                 ครูโรงเรียนบ๎านแอํนจัดสรร  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นายปิยพงษ๑ เช้ือเตจ๏ะ             ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือ สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๘) นายปัจวิกรณ๑  บุญตําย             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

        ๙) นายธีระยุทธ๑  บุญตัน          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ  

 ๑๓. กิจกรรมการแข่งขัน การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  สพป. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) ผู๎เช่ียวชาญ  ทีมงาน สพฐ. 

        ๒) ผู๎เช่ียวชาญ  ทีมงาน สพฐ. 
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๙๔ 

 

        ๓) ผู๎เช่ียวชาญ  ทีมงาน สพฐ. 

        ๔) นายจรัญ  จันทร๑ทิพย๑                ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นายธีรภาพ นามวงค๑             ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

กรรมการกลาง 

        ๖) นางสาวจิราภา ลาดปาละ          ครูโรงเรียนห๎วยหลํอดุก สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นางลัดดาวัลย๑  แก๎ววิวัฒน๑        ครูโรงเรียนบ๎านป่าก๏อ  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๘) นายปัฐวิกรณ๑  บุญตําย           วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ

        ๙) นายธีระยุทธ๑  บุญตัน             วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ํ
 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์ ) 

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อ าเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม ่

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(งานอาชีพ) 

(๑) คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

        ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

 

        ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลย ี

          และรายงาน   ผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

         ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน 

            ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

       ประกอบด้วย 

        ๑) นายมงคล  พุทธัง                       รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒       

        ๒) นายณรงค๑  กันทอินทร๑               ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นายอรรณพ  ดวงเกตุ                  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายอนันท๑ กันนาง                     ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓ 

User1
Highlight



๙๕ 

 

        ๕) นายวรากุล  ตุํนเครือ                   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๖) นางสาวเกษแก๎ว ปวนแดง             ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นางสมจินตนา  ทาอุบล               ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.เขต ๒          

        ๘) นางผํองพรรณ  จันทรมานนท๑        นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นางนิธินันท๑  จิรจันทร๑จรัส             นักวิชาการศึกษา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๑๐) นายสัมฤทธ์ิ  พวงยอด              ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๑๑) นางสุมิตรา กันธิยะ                  นักวิชาการศึกษา สพป.ชม.เขต ๒ 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที ่ และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

        ประกอบด้วย 

        ๑) นายเจษฎา  จันต๏ะนาเขต                    ผอ.โรงเรียนบ๎านบํอสร๎างนรากรประสาท  สพป.ชม.เขต ๑       

        ๒) นายสุเทพ ประพันธ๑ศรี                       ผอ.โรงเรียนวัดร๎องอ๎อ  สพป.ชม.เขต ๑       

        ๓) นายสนิท  ชมสวรรค๑                          ผอ.โรงเรียนบ๎านทําหลุกสันทราย  สพป.ชม.เขต ๑       

        ๔) นายมานิตย๑  ขอดแก๎ว                        ผอ.โรงเรียนวัดป่าตัน  สพป.ชม.เขต ๑       

        ๕) นายยุงยุทธ  วงค๑ชัย                          ผอ.โรงเรียนวัดสันกลาง  สพป.ชม.เขต ๑       

        ๖) นายบพิตร  ศิริ                                ผอ.โรงเรียนวัดร๎องวัวแดงศรีจันทร๑วิทยาคาร สพป.ชม.เขต ๑       

        ๗) นายสังวาล บุญมาติ                           ผอ.โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า   สพป.ชม.เขต ๑       

        ๘) นายเอกสิทธ์ิ  สินลา                          ผอ.โรงเรียนวัดทรายมูล  สพป.ชม.เขต ๑       

       ๙) นายสุริสทธ์ิ  แสนสุข                          ผอ.โรงเรียนบ๎านแชํช๎าง(เทพพากุล)  สพป.ชม.เขต ๑       

     ๑๐) นายเจริญศักดิ์ แสงจันทร๑                     ผอ.โรงเรียนแมํตะไคร๎   สพป.ชม.เขต ๑       

     ๑๑) นางสาวจรรยา  พวงเงินมาก                 ผอ.โรงเรียนบ๎านบํอสร๎างนรากรประสาท  สพป.ชม.เขต ๑       

     ๑๒) นายวีระชัย จอมดวง                          ผอ.โรงเรียนบ๎านหนองโค๎ง  สพป.ชม.เขต ๑       

    ๑๓) นายคุณทน  จันทรธีระโรจน๑                  ผอ.โรงเรียนบ๎านบํอสร๎างนรากรประสาท  สพป.ชม.เขต ๑       



๙๖ 

 

    ๑๔) นายคณิต ไชยลังการ๑                           ผอ.โรงเรียนบ๎านบํอสร๎างนรากรประสาท  สพป.ชม.เขต ๑         

(๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และ จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

         ๒)สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

 

(๔) คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

       ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

       ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละ สนามการแขํงขัน 

คณะกรรมการกลาง 

       มีหน้าท่ี 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

        รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

        กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

        ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ( สพป.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖,  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางกาญนาศรี  เหลําชัย          ครูโรงเรียนบ๎านรมํหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางศรีพรรณ บุญธรรม            ครูโรงเรียนบ๎านโป่งน๎อย  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นายอนันท๑  กันทะวงค๑             ครูโรงเรียนบ๎านขุนยะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๔) นางสาวอรอนงค๑ คํามูล           ครูโรงเรียนบ๎านเหลําเป้า สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นายพฒุิเศรษฐ๑ วงค๑รินทร๑        ครูโรงเรียนบ๎านบํอสลี สพป.ชม.เขต ๕ 



๙๗ 

 

        ๖) นางสาวรสา  นวลวิไล               ครูโรงเรียนบ๎านนาหวาย สพป.ชม.เขต ๓  

คณะกรรมการกลาง 

        ๗)นางโนรี  ชัยชมพู                    ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง สพป.ชม.เขต ๒  

        ๘) นางปรานอม นันทะชัย            ครูโรงเรียนบ๎านผึ้ง สพป.ชม.เขต ๒ 

 

 

๒. กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓(สพป.) 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายบุญเกิด กันทะอินทร๑          ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม        ครูโรงเรียนบ๎านทําตอน   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) ส.ต.ต.ชัชวาล  ปวนสุรินทร๑        ครูโรงเรียนวัดหนองครอบ สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นายจํานง ยี่นาง                     ครูโรงเรียนบ๎านแปลง ๕  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นายประสิทธ์ิ แก๎วชมพู             ครูโรงเรียนบ๎านอมเม็ง  สพป.ชม.เขต ๖  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖)นางทวีลักษณ๑  ทองอินปัน       ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางมาลี  อินธิไชย                  ครูโรงเรียนพร๎าวบูรพา สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นายพิชาญ เคหัง                   ครูโรงเรียนวัดสันทรายมูล  สพป.ชม.เขต  

 ๓. กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(สพป.) 

       ๓.๑ พานพุ่มสักการะ 

       ๓.๒  กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาววรางคณา  คําดอนใจ    ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางอุทิศพร  สามล๎าน             ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหวาย   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายวัลลภ  รัตนยุวัน               ครูโรงเรียนวัดจอมทอง  สพป.ชม.เขต ๔ 
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๙๘ 

 

        ๔) นายโสภณ ยารังสี                  ครูโรงเรียนศูนย๑อพยพแปลง ๔  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางนงคราญ  ไชโยกาศ          ครูโรงเรียนบ๎านยางเปา  สพป.ชม.เขต ๕  

       ๖) นางสมเพชร  สุทธหลวง          ครูโรงเรียนบ๎านน้ําตกแมํกลาง   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นางชฎาพร  เตซะสา             ครูโรงเรียนบ๎านเนินวิทยา  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๘) นางสมณัชณี  ทาไว               ครูโรงเรียนภูดินวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นางยุพิน  แสงปราช             ครูโรงเรียนบ๎านหนองมะจับ   สพป.ชม.เขต ๒  

คณะกรรมการกลาง 

        ๑๐) นางมาลีรัตน๑  กําแพงแก๎ว        ครูโรงเรียนบ๎านน้ําริน  สพป.ชม.เขต ๒  

        ๑๑) นางพิกุล  กาวิละพรรณ๑           ครูโรงเรียนบ๎านแจํงกูํเรือง สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๑๒) นายสถิตย๑ภรณ๑  กีฬาแปง          ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดง สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๔. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (สพป.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายสุเมธ สนาทาน                 ครูโรงเรียนวัดห๎วยทราย  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางเรียม สิงห๑ทร                   ครูโรงเรียนบ๎านขอบด๎ง   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นางจินตนา นัดสาสาร            ครูโรงเรียนวัดกิ่วแลหลวง  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางวีรญา ยศอาลัย                ครูโรงเรียนบ๎านแอํนจัดสรร  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางสุภานี  ณ ลําพูน             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านชํางเค่ิง  สพป.ชม.เขต ๖  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖)นางไลวัลย๑  สิงห๑แก๎ว             ครูโรงเรียนบ๎านพระนอน สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางอารีย๑  ธรรมเสนา            ครูโรงเรียนบ๎านแมํตะละ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางจตุพร  ผิวเหมาะ              ครูโรงเรียนบ๎านปางกว๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๕. กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  (สพป.)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางพัชนี  เสาวธีระ                ครูโรงเรียนบ๎านแมํปูคา  สพป.ชม.เขต ๑ 
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๙๙ 

 

       ๒) นางดาวเรือง กิณาวงค๑             ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง   สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๓) นางวารุณี กาญจนประโชติ        ครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๔) นายถาวร  ตันปิน                  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทําข๎าม  สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๕) นายโสภณ  พรหมแก๎ว            ครูโรงเรียนขุนแปะ  สพป.ชม.เขต ๖     

คณะกรรมการกลาง 

        ๑) นายจงจิตร  ปิ่นแก๎ว                 ครูโรงเรียนบ๎านหลักปัน สพป.ชม.เขต ๒  

        ๒) นายจรัญ  พิทักษ๑ศักดากร       ครูโรงเรียนบ๎านแมํไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายชุม  สักคํา                    ครูโรงเรียนบ๎านขุนแจ๐  สพป.ชม.เขต ๒ 

๖. กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร  (สพป.)  

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาวประภัสสร  รัตนคีรี     ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางกัลยาณี อักษรศรี             ครูโรงเรียนตชด.ไลออนส๑มหาจักร ๘   สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นางพวงทอง  ใสด๎วง              ครูโรงเรียนบ๎านเจริญสามัคคี   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางนภิา ทับทอง                 ครูโรงเรียนบ๎านวังลุง  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางกัลยา แสงสีโสด               ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙   สพป.ชม.เขต ๖  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางประคอง  เสรีกุล             ครูโรงเรียนบ๎านบวกมื้อ  สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางสุภา สิทธิราช                 ครูโรงเรียนบ๎านแจํงกูํเรือง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางสุกัญญา ธรรมเสถียร         ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๒ 

๗. กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง   (สพป.)  

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางมยุรฉัตร ประทิศ              ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางรุํงระวี   ชัยวงค๑                ครูโรงเรียนวัดชํางกระดาษ   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นางประนอม  สมคําแสง           ครูโรงเรียนบ๎านปางกว๎าง  สพป.ชม.เขต ๒ 
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๑๐๐ 

 

        ๔) นางอุทุมพร  รบชนะ               ครูโรงเรียนบ๎านอมเม็ง  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๕) นางนุสรา ใจหาญ                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํนาจร   สพป.ชม.เขต ๖  

คณะกรรมการกลาง  

        ๖) นางจินดา  ปัญญาศรี              ครูโรงเรียนวัดปางเติม สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางเอื้อมพร  แย๎มศรี               ครูโรงเรียนบ๎านทําเกวียน  สพป.ชม.เขต ๒       

        ๘) นางบุษยา ญาณเดชากุล           ครูโรงเรียนบ๎านป่าจี้วังแดงวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๘. กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาว จานเดียว (ประเภทเส้น)อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ    

    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (สพป.) 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

        ๑) นายสุทธิพงษ๑  พัฒนพิบูลย๑       ครูโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางณิศาชล  โสภา                 ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮําง  สพป.ชม.เขต ๓       

        ๓) นางพิมพ๑พรรณ  เจริญสุข       ครูโรงเรียนบ๎านทําขุนคง  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางอารีย๑   แก๎วก๐องมา          ครูโรงเรียนบ๎านทําหลุก  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๕) นางเครือวัลย๑  อุํนจีนใจ          ครูโรงเรียนชุมชนขํวงเปาเหนือ สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางผํองพันธ๑  อินทร๑ชัย       ครูโรงเรียนบ๎านสันทรายหลวง สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางอัธยา  เป้าเจริญ           ครูโรงเรียนเมฆขจร  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางปิยะภา  วิระยานราธิป      ครูโรงเรียนวัดบ๎านป๊อก  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

 

๙. กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ (สพป.)  

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

        ๑) นางอรวรรณ แพรถนอม         ครูโรงเรียนพุทธิโศภน  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นายนิพัตร๑  เรือนใจ            ครูโรงเรียนบ๎านมํอนปนิ  สพป.ชม.เขต ๓ 
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๑๐๑ 

 

        ๓) นางสาวอุไร  ศรีสวัสดิ์          ครูโรงเรียนวัดทุํงศาลา  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๔) นางนุจรินทร๑  เรือนแก๎ว          ครูโรงเรียนบ๎านกองลอย  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางอมรรัตน๑  กันธิยะ          ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง  สพป.ชม.เขต ๖  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางศิริพรรณ  คําเป็ง            ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎ สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางพิสันต๑ จันต๏ะพิงค๑           ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางกรนันท๑  สิโรรส                ครูโรงเรียนวัดนาเม็ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต)์ 

ณ โรงเรียนสันก าแพง   อ าเภอสันก าแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต)์ 

(๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

        ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

        ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และ 

            เทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

        ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อ 

            ร๎องเรียน ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิน้สุด 

        ประกอบด้วย 

        ๑) นางสาวมณีวรรณ  สุทธิกาปลูก        รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นายวรทัศน๑  บุญโคตร                  ผอ.โรงเรียนสันกําแพง สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางเกษแก๎ว  ภักดี                       รอง ผอ.โรงเรียนสันกําแพง สพม.เขต ๓๔    

        ๔) นายบุญยิ่ง ฉัตรเสารภัณฑ๑            รอง  ผอ.โรงเรียนสันกําแพง สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา          ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๒ 



๑๐๒ 

 

        ๔)) นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา          ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๑ 

        ๕) นายจงภพ ชูประทีบ                 ศึกษานิเทศก๑ สพม.เขต ๓๔ 

        ๖) นางจรรยา มีสัมมา                    ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๖ 

        ๗) นายณรงค๑  กันทอินทร๑              ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๔   

        ๘) นายนภดล  โป่งอ๎าย            ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๓ 

        ๙) นางสาวสายสวาท  รัตนมหามณีกร   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม. เขต ๕ 

(๒) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานทีแ่ขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

     ประกอบด้วย 

        ๑) นายมนัส  ธํารงวจนะเมธาวี                 รอง ผอ .โรงเรียนสันกําแพง สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นายฉัตรชัย  ยะภิระ                          ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม.เขต ๓๔ 

        ๓) นายจําเริญ  สุดาจันทร๑                       ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

        ๔) นายแสวง นาระศักดิ์                          ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

        ๕) นางสุชาดา สมศักดิ์                           ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

        ๖) นายเฉลิม  อินทรังษี                          ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

        ๗) นางชฎา   อินทรักษี                          ครูโรงเรียนสันกําแพง  ส พม.เขต ๓๔           

(๓) คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

        ๒) สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

        ๑) นางสาวสุรีย๑  กองอินทร๑                      รอง ผอ.โรงเรียนสันกําแพง สพม.เขต ๓๔ 

        ๒) นางนพวรรณ  ใจดี                            ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม.เขต ๓๔ 



๑๐๓ 

 

        ๓) นางพรทิพย๑  บุญเสริฐ                        ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

        ๔) นายชัยวัฒน๑  ชมภูยอด                       ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

        ๕) นางสาวกิตติยา  สังข๑คํา                      ครูโรงเรียนสันกําแพง  สพม .เขต ๓๔          

 

(๔) คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการตัดสิน 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

        ประกอบด้วย           

คณะกรรมการกลาง 

       มีหน้าท่ี 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

        รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่

        กรรมการตัดสินไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัตหิน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

๑. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาวสุนิพร  ลาบุตรดี             ครูโรงเรียนบ๎านสันติสุข  สพป.พย.เขต ๒  

        ๒) นายธนญชัย  มุกพลอย             ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายธีระยุทธ  รัตนมณี              ผู๎เช่ียวชาญด๎านคอมพิวเตอร๑ 

        ๔) นายศิวกล  เช้ือมั่น                  สโมสรไลอ๎อนรัตนโกสินทร๑   

        ๕) นายดํารงค๑  ดีแก๎ว                   ครูโรงเรยีนอนุบาลเชียงราย สพป.ชร.เขต ๑ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายอังคาร  วงค๑มะโน              ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าขาว สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง           นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๘) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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๑๐๔ 

 

๒. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

    โรงเรียนขยายโอกาสสพป. 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นางสาวสุนิพร  ลาบุตรดี        ครูโรงเรียนบ๎านสันติสุข  สพป.พย.เขต ๒  

        ๒) นายธนญชัย  มุกพลอย         ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายธีระยุทธ๑  รัตนมณี          ผู๎เช่ียวชาญด๎านคอมพิวเตอร๑ 

        ๔) นายศิวกล  เช้ือมั่น                สโมสรไลอ๎อนรัตนโกสินทร๑   

        ๕) นายดํารง  ดีแก๎ว                   ครูโรงเรยีนอนุบาลเชียงราย สพป.ชร.เขต ๑ 

 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายอังคาร  วงค๑มะโน              ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยนํ้าขาว สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๘) รองศาสตราจารย๑ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อตัโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๓. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายพร๎อมพงษ๑  แปงเครือ   ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี  สพม.เขต ๓๕  

        ๒) นายพนธ๑วิศิษฎ๑  กลางนภา  ครูโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต ๔๑ 

        ๓) นายวิเชียร มหาพรหม   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

        ๔) นายจิตรกร  ปันทราช   ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต ๓๖  

        ๕) นายวรณัฐ  หมีทอง   ครูโรงเรียนหนองบัว  นครสวรรค๑  สพม.เขต ๔๒  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง  ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๔. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายพร๎อมพงษ๑  แปงเครือ       ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี  สพม.เขต ๓๕  
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๑๐๕ 

 

         ๒) นายพนธ๑วิศิษฎ๑  กลางนภา        ครูโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต ๔๑ 

        ๓) นายวิเชียร มหาพรหม             ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

        ๔) นายจิตรกร  ปันทราช              ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต ๓๖  

        ๕) นายวรณัฐ  หมีทอง                ครูโรงเรียนหนองบัว  นครสวรรค๑  สพม.เขต ๔๒  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง           นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๕. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายพีระชัย  อากาศวิภาต  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป.พล.เขต ๑   

        ๒) นายสมมาตร อนุสกุล   ครูโรงเรียนโชติคุณเกษม บ๎านเมืองงาม  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ๑  ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายพิทักษ๑ชล คําอ๎าย   ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร๑   สพป.ชม.เขต ๔  

        ๕) นายวรพจน๑  อุํนบ๎าน   ครูโรงเรียนบ๎านสันโค๎ง เชียงราย สพป.ชร.เขต ๑  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง   นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๖. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

    โรงเรียนขยายโอกาสสพป. 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑)นายพีระชัย  อากาศวิภาต  ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป.พล.เขต ๑   

        ๒) นายสมมาตร อนุสกุ   ครูโรงเรียนโชติคุณเกษม บ๎านเมืองงาม  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๓) นายณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ๑  ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๔) นายพิทักษ๑ชล คําอ๎าย   ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร๑   สพป.ชม.เขต ๔  

        ๕) นายวรพจน๑  อุํนบ๎าน   ครูโรงเรียนบ๎านสันโค๎ง เชียงราย สพป.ชร.เขต ๑  

คณะกรรมการกลาง 

User1
Highlight

User1
Highlight



๑๐๖ 

 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง   นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง  ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๗.กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สพม. 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นายพิษณุ  ป้อมเสนา   ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป.พล.เขต ๑   

        ๒) นายเมธาวี  วัฒนะ   ครูโรงเรียนปัว นําน  สพม.เขต ๓๙ 

        ๓) นายไพฑูรย๑  แสนเสนา   ครูโรงเรียนลองวิทยาคม แพรํ  สพม.เขต ๓๗ 

        ๔) นายแอ็ด ชาวนําน                ครูโรงเรียนฟากกว๏านวิทยาคม   สพม.เขต ๓๗ 

        ๕) นายวิษณุ อ๎นบางแขน             ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สพม.เขต ๓๘ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายทรงกลด มากมี                ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสวรรค๑   สพม.เขต ๔๐ 

        ๗) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง          นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๘) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๘.กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ทุกสังกัด 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายพิษณุ  ป้อมเสนา   ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป.พล.เขต ๑   

        ๒) นายเมธาวี  วัฒนะ   ครูโรงเรียนปัว นําน  สพม.เขต ๓๙ 

        ๓) นายไพฑูรย๑  แสนเสนา            ครูโรงเรียนลองวิทยาคม แพรํ  สพม.เขต ๓๗ 

        ๔) นายแอ็ด ชาวนําน                 ครูโรงเรียนฟากกว๏านวิทยาคม   สพม.เขต ๓๗ 

        ๕) นายวิษณุ อ๎นบางแขน           ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สพม.เขต ๓๘ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายทรงกลด มากมี              ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสวรรค๑   สพม.เขต ๔๐ 

        ๗) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง        นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๘) รองศาสตราจารย๑ ดร. เรงิวุฒิ ชูเมือง ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๙.กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ทุกสังกัด 

คณะกรรมการตัดสิน 



๑๐๗ 

 

        ๑) นายพร๎อมพงษ๑   แปงเครือ     ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี  สพม.เขต ๓๕   

        ๒) นายพนธ๑วิศิษฎ๑  กลางนภา   ครูโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม   สพม.เขต ๔๑ 

        ๓) นายวิเชียร มหาพรหม            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  สพม.เขต ๓๔ 

        ๔) นายจิตรกร ปันทราช            ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   สพม.เขต ๓๖ 

        ๕) นายวรณัฐ หมีทอง              ครูโรงเรียนหนองบัว  สพม.เขต ๔๒ 

คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง         นักวิชาการศึกษาอิสระ 

       ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

๑๐.กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาวกรรณิการ๑ ใจการ     ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว สพป.ชม.เขต ๓  

        ๒) นายบงกช ศรีนันตา              ครูโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นายบัณฑิต  กันธิวัง   ครูโรงเรียนบ๎านมูเซอ สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๔) วําที่ร๎อยตรีกัณฐพันธ๑  เหลําทอง   ครูโรงเรียนวัดเสด็จ   สพป.ลป.เขต ๑ 

        ๕) นายเจษฎา ก๎องสาคร   ครูโรงเรียนบ๎านแมํแว   สพป.ชม.เขต ๒   

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง          นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง       ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๑๑.กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓โรงเรียนขยายโอกาส 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาวกรรณิการ๑  ใจการ       ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว  สพป.ชม.เขต ๓  

        ๒) นายบงกช ศรีนันตา               ครูโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นายบัณฑิต  กันธิวัง   ครูโรงเรียนบ๎านมูเซอ สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๔) วําที่ร๎อยตรีกัณฐพันธ๑  เหลําทอง   ครูโรงเรียนวัดเสด็จ   สพป.ลป.เขต ๑ 

       ๕) นายเจษฎา ก๎องสาคร   ครูโรงเรียนบ๎านแมํแว   สพป.ชม.เขต ๒   

คณะกรรมการกลาง 
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๑๐๘ 

 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง        นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๑๒.กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓สพม. 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางอรอุมา พงศ๑ธัญญะดิลก        ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร   สพม.เขต ๓๔ 

       ๒)  นางวิไลลักษณ๑  แสนเสนา         ครูโรงเรียนลองพิทยาคม    สพม.เขต ๓๗ 

       ๓) นางกมลทิน พรมประไพ             ครูโรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี    สพม.เขต ๓๙ 

        ๔) นายองอาจ  พรมประไพ            ครูโรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี    สพม.เขต ๓๙ 

        ๕) นายสุรศักดิ์   เกิดพันธ๑               ครูโรงเรียนตากวิทยาคม     สพม.เขต ๓๘  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง         นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

๑๒.กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนทุกสังกัด 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางอรอุมา พงศ๑ธัญญะดิลก       ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร   สพม.เขต ๓๔ 

        ๒)  นางวิไลลักษณ๑  แสนเสนา        ครูโรงเรียนลองพิทยาคม    สพม.เขต ๓๗ 

        ๓) นางกมลทิน พรมประไพ            ครูโรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี    สพม.เขต ๓๙ 

        ๔) นายองอาจ  พรมประไพ             ครูโรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี    สพม.เขต ๓๙ 

        ๕) นายสุรศักดิ์   เกิดพันธ๑              ครูโรงเรียนตากวิทยาคม     สพม.เขต ๓๘  

คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายกัณฐพันธ๑ เหลําทอง        นักวิชาการศึกษาอิสระ 

        ๗) รองศาสตราจารย๑ ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง ผู๎เช่ียวชาญด๎านหุํนยนต๑อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่



๑๐๙ 

 

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี  ๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

       ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

       ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 

           และเทคโนโลยี และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

       ๓) พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน 

           ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

       ประกอบด้วย 

       ๑) นายวิชัย มั่นชา         รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๒               ประธานกรรมการ 

       ๒) นายอรรถเสฎฐ๑  สุสุข    ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔  

           รองประธานกรรมการ 

       ๓) นายอุทัย ขัติวงษ๑        ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔          

           รองประธานกรรมการ       

       ๔) นายพล พิชัย          รอง ผอ .โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔              กรรมการ 

       ๕) นายสุเทพ  ตํายทรัพย๑ รอง ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔            กรรมการ 

       ๖) นายประกายศรี  สุขเสถียร  รอง ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต ๓๔     กรรมการ 

       ๗) นางรัชนี นิรุตติพงศ๑     รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  สพม.เขต ๓๔                กรรมการ 

       ๘) นายพิเชษฐ๑  รัตนวรากุล  รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย    สพม.เขต ๓๔            กรรมการ 

       ๙) นางวิไลลักษณ๑  เยาวพานนท๑    รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔       กรรมการ 

     ๑๐) นางสาวนุจรี ผิวนวล     รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔       กรรมการ 

     ๑๑) นางสุภาพร  วิสารทวงศ๑     รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  สพม.เขต ๓๔      กรรมการ 

     ๑๒) วําที่พันตรีกรณัฐ  รัตนยรรยง      ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑                           กรรมการ                                                                              

     ๑๓) นางเพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ๑       ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๓                           กรรมการ 



๑๑๐ 

 

     ๑๔) นายวิวัฒน๑  แก๎วเสมอตา           ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔                           กรรมการ                                                                              

     ๑๕) นางกนกอร  พินิจราชกิจ           ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๕                           กรรมการ 

     ๑๖) นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี             ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.เขต ๖    กรรมการ 

     ๑๗) นายโอภาส อินต๏ะเสน              ผอ.โรงเรียนวัดห๎วยแก๎ว สพป.ชม.เขต ๑               กรรมการ 

 

 

 

     ๑๘) นางจีรนันท๑  ยาวิสิทธ์ิ              ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒         กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๙) นางบุญมาลี  สุวรรณวัฒน๑    ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ                                                                              

     ๒๐) นายอภินันท๑  กลั่นเกษตรวิทย๑    เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ สพป.ชม.เขต ๒  

                                                                                                     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

(๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที  ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓) ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

       ประกอบด้วย 

๑)  นางสาวนุจรี   ผิวนวล             รอง ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

๒)  นายสิทธิชัย  ไชยนันท๑             ครู.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นางจิราพรรณ  ชํางสม             ครู.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

๔) นางอุษาลักษณ๑  ปัญจวรณ๑          ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

๕) นางหทัยภรณ๑  หงส๑วิไล              ครู.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

       ๖) นายประสาท  บุ๎นเชียง            ครู.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต ๓๔ 

(๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และ จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  



๑๑๑ 

 

        ๒) สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

       ประกอบด้วย           

        (๔)คณะกรรมการตัดสิน  

        มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตลํะกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละ สนามการแขํงขัน 

       ประกอบด้วย 

สนามแช่งขัน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

๑.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การผูกเง่ือน เดินทรงตัว และโยนบอล  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นายนิเวศน๑  สมฤทธ์ิ          ผอ.โรงเรียนบ๎านดงดํา   สพป.ชม.เขต ๕      ประธานกรรมการ                                                                                                                  

      ๒) นายเอกราช  ฉัตรใจคํา      ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํปั๋ง  สพป.ชม.เขต ๒                 รองประธาน 

       ๓) นางอุษณีย๑  จินตนาประวาสี    ครูโรงเรียนบ๎านหนองโค๎ง  สพป.ชม.เขต ๑  กรรมการ 

       ๔) นายทรงศักดิ์ ขันตี                ครูโรงเรียนจิตราวิทยา   สพป.ชม.เขต ๑  กรรมการ 

       ๕) นายพงษ๑สุวรรณ  โพธาสินธุ๑      ครูโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว(นวรัฐ)   กรรมการ 

       ๖) นายธีรธัช  กษมาโชคนภาพร    รองผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ     กรรมการ 

       ๗) นายวิเชียร  ปาปวน               ครูโรงเรียนบ๎านเหลําป่าก๐อย  สพป.ลพ.เขต ๑        กรรมการ 

       ๘) นายมนตรี ราชโยธิน            ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๔    กรรมการ 

       ๙) นายสนิท  นวลศิริ               ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํนะ  สพป.ชม.เขต ๓               กรรมการ 

     ๑๐) นางพิมพา อํอนอภัย   ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ กรรมการ 

    ๑๑) นางดวงพร  ปิ่นทอง             นักจัดการทั่วไป สพป.ชม.เขต ๖                        กรรมการ 

     ๑๒) นายเฉลิม พยาราษฎร๑         ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว สพป.ชม.เขต ๓             กรรมการ 

     ๑๓) นายพจนเวทย๑  ศูนย๑จันทร๑     ครูโรงเรียนบ๎านป่าต้ิว   สพป.ชม.เขต ๒               กรรมการ 

     ๑๔) นายจาตุรงค๑ คํามะนาง         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านดอยเตํา สพป.ชม.เขต ๕ กรรมการ  

     ๑๕) นายชูโชค  แนบสนิทธรรม       ผอ.โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท๑  สพป.ชม.เขต ๖ 

                                                                                                                    กรรมการ 
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๑๑๒ 

 

     ๑๖) นายสงํา  นางแล                  ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ 

                                                                                                           กรรมการและเลขานุการ 

๒.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การใช้เข็มทิศและการคาดคะแน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

       ๑) นายบรรจบ  โพธ์ิศรี          ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง        ประธานกรรมการ 

       ๒) นายถนอมศักด์ิ ปัญญาแก๎ว   ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํแมม  สพป.ชม.เขต ๒  รองประธาน 

กรรมการตัดสิน 

       ๓) นายอุทัย  พูลสมบัติ           ครูวิทยาลัยเทคนิคสารภี    กรรมการ 

       ๔) จ.ส.ต. สุรัก  เช้ือหลุบโพธ์ิ     ครูโรงเรียนบ๎านหนองยางไคร๎    สพป.ลพ.เขต ๑ กรรมการ 

       ๕) นายพีรศักดิ์ พรมมินทร๑        ครูโรงเรียนบ๎านแป้นพิทยาคม   สพม.เขต ๓๕        กรรมการ 

       ๖) นางกัลยา  มินทราเวช       ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ    กรรมการ                                                                                               

        ๗) นายชาญ  ขุนแก๎ว      รองผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ      กรรมการ 

        ๘) นางจันทร๑สวําง  สมบูรณ๑    ครูโรงเรียนวัดขํวงสิงห๑   สพป.ชม.เขต ๑     กรรมการ 

        ๙) นายถนอม จินาเป็งกาศ      ครูโรงเรียนบ๎านแควมะกอก  สพป.ชม.เขต ๕         กรรมการ 

      ๑๐) นายวีรยุทธ๑  นันทกว๎าง     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  สพม.เขต ๓๔           กรรมการ 

      ๑๑) นางพัชนี  ฉัตรใจคํา        ครูโรงเรียนบ๎านแมํเหียะ   สพป.ชม.เขต ๒  กรรมการ 

      ๑๒) นายจักร  พิชัย              ครูโรงเรียนสันติสุข   สพป.ชม.เขต ๓  กรรมการ 

      ๑๓) นายสุเทพ อินทร            ครูโรงเรียนบ๎านแมํนาจร  สพป.ชม.เขต ๖  กรรมการ 

      ๑๔) นายสิทธิชัย ไชยวงค๑        ครูวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง                            กรรมการ  

      ๑๕) นางดํารงเกียรติ  คําเกิด    ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ    กรรมการ 

      ๑๖)นายนิวัตร  เสริมศิริ                   ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ          

                                                                                                            กรรมการและเลขานุการ 

๓.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรม   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายสุรชัย อารีศิริ           ผอ.โรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ๑  สพป.ชม.เขต ๑ 
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๑๑๓ 

 

                                                                                                               ประธานกรรมการตัดสิน 

        ๒) นายทรงยศ  หล๎าสุข        ผอ.โรงเรียนวัดทรายมูล  สพป.ชม.เขต ๒    

            รองประธานกรรมการตัดสิน 

        ๓) นายสําราญ  เตจ๏ะสา         รอง ผอ.โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต ๓๔  

                                                                                                           รองประธานกรรมการตัดสิน 

        ๔) นายสวัสดิ์ สุขแก๎ว                ครูโรงเรียนวัดบํอหลวง สพป.ชม.เขต ๔       กรรมการ 

        ๕) นายมนตรี  ตุ๎มทรัพย๑            ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ    กรรมการ 

        ๖) นายประชัน  เอี่ยมวัน           ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา                         กรรมการ  

        ๗) นายวันระวี  สื่อกระแสร๑       รอง ผอ.โรงเรียนเทพบดินทร๑วิทยาเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๑     

                                                                                                                     กรรมการ 

        ๘) นายมีสุข  วงศ๑ช่ืน                 ครูโรงเรียนบ๎านขุนแตะ  สพป.ชม.เขต ๖              กรรมการ 

        ๙) นางวรรณเพ็ญ  หมํอนมา        ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํปง  สพป.ชม.เขต ๓               กรรมการ 

       ๑๐) นายศราวุธ  เข่ือนคํา   ครูโรงเรียนเวียงเจดีย๑วิทยา สพม.เขต ๓๔             กรรมการ 

       ๑๑) นางสาวศิริยา อินทกาโมทย๑     ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลกูเสือแหํงชาติ             

                                                                                                           กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกลาง 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรม   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายสุรพงษ๑  ศิริเขตต๑       ครู.โรงเรียนบ๎านปง(อินทขิลวิทยาคาร) สพป.ชม.เขต ๒                                                                                                  

        ๒) นางพนมพร พรหมมินทร๑     ครูโรงเรียนบ๎านแมํลานคํา   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) วําที่ร๎อยตรีวัตร สุขใจ       ครูโรงเรียนสบ๎านยางเปียง  สพป.ชม.เขต ๕  

       ๔) นางพิมพ๑วรา สดับ            ครูโรงเรียนบ๎านแมํปาคี  สพป.ชม.เขต ๒   

       ๕) นายปรีดา ตาคํา              ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ        

       ๖) นายสมชาย ธิวันนา          ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม สพป.ชม.เขต ๔                              

       ๗) นางสาวผกาพันธ๑  ใจมา      ครูโรงเรียนบ๎านหนองเขียว  สพป.ชม.เขต ๓                                                                                                                          

       ๘) นางสาวผํองพรรณ ลามู     ครูโรงเรียนบ๎านปางขุม  สพป.ชม.เขต ๒                   
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๑๑๔ 

 

       ๙) นายจงกล  จําเริญ           ครูโรงเรียนบ๎านปางบอนวัฒนาคาร  สพป.มส.เขต ๑                     

     ๑๐) นางสาวกาญจนา  ชอบดี   ครูโรงเรียนบ๎านเป้าวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒                        

๔.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการกลาง 

       ๑) นายวิวัฒน๑ แก๎วเสมอตา      ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๒) นางกาญจนา  มงคลสิงห๑      ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๓) นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี       ครูโรงเรียนสันทรายหลวง สพป.ชม.เขต ๒  

       ๔) นายจิรเมธ  จันทบูรณ๑         ผู๎อํานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.เขต ๕   

       ๕) นายสุดสาคร  จันทะลําม    ผอ.โรงเรียนบ๎านมูเซอ สพป.ชม.เขต ๕        

       ๖) นางสาวพิมพร  ชาวนําน      ครู สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๗) นางฐิรินทร๑ดาว  โพธิกุล       ครูโรงเรียนบ๎านมํอนปิ่น สพป.ชม.เขต ๓  

       ๘) นางศิริลักษณ๑ ธรรมบุตร    ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านห๎วยหลํอดูก สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๙) นางสุรภี  สมวิจิตร            ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว สพป.ชม.เขต ๓  

คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมสภานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นายสมชาย  สันกลกิจ        ผอ.โรงเรียนบ๎านนาฟ่อน สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๒) นายสรศักดิ์  มโนชมพู         รอง ผอ. โรงเรียนบ๎านสนัป่าสัก สพป.ชม.เขต ๔  

        ๓) นางอรพินท๑  กันทะใจ        ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ๎านหนองอบช๎าง สพป.ชม.เขต ๖        

คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นายสมสมัย  ใจภูมิ         ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สพป.พิจิตร เขต ๒ 

        ๒) นางสุพิมพ๑  ค๎าขาย           ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๓) นางจิรารัตน๑  กันธวัง          นักวิชาการการศึกษา สพป.ชม.เขต ๕ 

๕. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC 

คณะกรรมการกลาง 

        ๑) นางอัมพร  ศักดิ์ศรีเพ็ญ      ผอ.กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๒) นางกรรณิการ๑  โปธา          นักวิชาการศึกษา  สพป.ลพ.เขต ๑ 

        ๓) นายนิติพงษ๑  ปิยาโน           ครูโรงเรียนบ๎านแมํลาย สพป.ชม.เขต ๕ 
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๑๑๕ 

 

 

คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางทองสุข  พิมพาภรณ๑      นักวิชาการศึกษา  สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๒) นางจันทรา ยศสมแสน        ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑  สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายสุวิทย๑  พรมทา            ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐ สพป.ชม.เขต ๒  

       ๔) นางสุพรรณี  อารีพันธุ        ครูโรงเรียน สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นางทรรศพร  เขตคาม         ครูโรงเรียนบ๎านหลังทํอ สพป.ชม.เขต ๕  

๖. การแข่งขันกิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

คณะกรรมการกลาง 

        ๑)นางเพ็ญวิภา   พรหมสุวรรณ๑                 ศึกษานิเทศก๑ สพป .ชม.เขต ๓ 

คณะกรรมการตัดสิน 

สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

๗. การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการกลาง 

        ๑) นางกนกอร  พนิจราชกิจ      ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๒) นายบรรจง  จันทระ          ผอ.โรงเรียนวัดขํวงสิงห๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นางประนอม ฉัตรทอง        ครูโรงเรียนเจ๎าพํอหลวงอุปถัมภ๑ ๗  สพป.ชม.เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

   ๑) นางพิมลรัตน๑  ขันธสะอาด    ครูโรงเรยีนบ๎านแมํโจ๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางจันทร๑ฉาย ปาระก๎อน     ครูโรงเรียนบ๎านสหกรณ๑ ๒ สพป.ชม.เขต ๑  

        ๓) นางสาวนิรดา  นิรชานันท๑    ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ๎านเมืองงาม  สพป.ชม.เขต ๓  

        ๔) นางมัลลิกา โทนแก๎ว          ครูโรงเรียนบ๎านตาลเหนือ สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๕) นางธันยพร  เมืองบาง         ครูโรงเรียนบ๎านขุนกลาง สพป.ชม.เขต ๖  
 

คณะกรรมการตัดสินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางสาวสมเพชร  ปาลี         ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 
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๑๑๖ 

 

        ๒) นางอรุณวดี หล๎าอูป           ครูโรงเรยีนบ๎านแมํคือ  สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๓) นายสุรศักดิ์  เลพล             ครูโรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว  สพป.ชม.เขต ๓  

       ๔) นางพิมลพรรณ  คําติ         ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านทําข๎าม  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๕) นางโสภา  คําวิชัย              ครูโรงเรียนป่ากล๎วยพัฒนา สพป.ชม.เขต ๖  

 

๘. การแข่งขันกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู ้

Cross Word  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

คณะกรรมการกลาง 

        ๑) วําที่พันตรีกรณัฐ  รัตนยรรยง  ศึกษานิเทศก๑   สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางจีรนันท๑  ยาวิสิทธ์ิ             ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายโกวิท  หมื่นทา              ผอ.โรงเรียนบ๎านแมํสา   สพป.ชม.เขต ๒  

        ๔) นางวัชรา  สุภาศรี                       ครูโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๖) นายชัชวาลย๑   มันเทศสวรรค๑    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.ชม.๓๔ 

คณะกรรมการตัดสิน Cross Word  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

       ๑) นายเสนํห๑  พัฒนากล๎า            ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๒) นางพัฒนมาศ อินยา             ครูโรงเรียนบ๎านศาลา สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางสกุณา บาลยอ               ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน สพป.ชม.เขต ๒  

       ๔) นายอาหลูํ  จะหา                 ครูโรงเรียนบ๎านวังจ๏อม สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๕) นางสาวพิชญา คําหอม           ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านแมํฮําง  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๖) นางสาววีณา กันทา               ครูโรงเรียนสันป่าเหียว  สพป.ชม.เขต ๔  

       ๗) นางประภาพร อินทรัตน๑         ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๘) นางสรัลชนา  เฟื่องฟู            ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๔  

       ๙)นายอุทก  จิระพงษ๑              ครูโรงเรียนบ๎านวังลุง  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๑๐) นางสาวพิชญา วงค๑แคะหล๎า    ครูโรงเรียนแมํโถวิทยาคม   สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๑๑) นางเพ็ญพันธ๑  จัตรภัทร๑        ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก สพป.ชม.เขต ๖  

     ๑๒) นางสาวจรูญรัตน๑  แสงบุญเรือง     ครูโรงเรียนออป.๑๓  สพป.ชม.เขต ๖ 
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๑๑๗ 

 

คณะกรรมการตัดสิน Cross Word  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นางสุวรรณา  มหาพรหม          ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๒) นางประไพณี ไชยวรกุล          ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๓) นางจิรภา  เลรามัญ               ครูโรงเรียนบ๎านแจํงกูํเรือง  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๔) นางสาววีณา กันทา             ครูโรงเรียนสันป่าเหียว  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๕) นางสาววรารัตน๑ แพงเพ็ง         ครูโรงเรียนเทพศิรินทร๑ ๙ สพป.ชม.เขต ๓  

       ๖) นางสาวพิณณภัทร ตันนิล        ครูโรงเรียนบ๎านปียงหลวง  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๗) นายทัทธชา ปัญญารัตน๑          ครูโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา   สพป.ชม.เขต ๔ 

          ๘) นางสาวมยุรา กันทะหลั่น        ครูโรงเรียนบ๎านแมํลาย  สพป.ชม.เขต ๕  

        ๙) นางสุจินต๑  สรณะรังสรรค๑     ครูโรงเรียนบ๎านผาปูน สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๑๐) นายสันติ  สุขจิต                 ครูโรงเรียนบ๎านผาละปิ  สพป.ชม.เขต ๖ 

      ๑๑) วําที่ร๎อยตรีศิรินภา จอมปุก      ครูโรงเรียนบ๎านปางอุ๐ง  สพป.ชม.เขต ๖  

      ๑๒) นางสาวปพิลญา แอํนดอน       ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ๎านหนองอาบช๎าง  สพป.ชม.เขต ๖ 

๙. คณะกรรมการตัดสิน A Math  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

       ๑) นางลําดวน  คําปิ               ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

       ๒) นายฉัตรชัย คมขํา              ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงดาว กองการศึกษาพิเศษ 

       ๓) นายธยศ  ระวังงาน             ครูโรงเรียนบ๎านบวกครกน๎อย สพป.ชม.เขต ๑  

       ๔) นางสาวจันทร๑สวําง สมบูรณ๑   ครูโรงเรียนบ๎านขํวงสิงห๑ สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นางสาวชมพูนุช  จุํมผัด         ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง สพป.ชม.เขต ๑  

       ๖) นางสาวศิวพร  ทิพย๑พละ      ครูโรงเรียนบ๎านรํมหลวง สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางสาวมัลลิกา ยะยอง          ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๘) นายเทวิน  ธรรมลังกา          ครูโรงเรียนบ๎านสันทรายคองน๎อย  สพป.ชม.เขต ๓  

       ๙) นายพิทักษ๑  กลิ่นบํารุง         ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น  สพป.ชม.เขต ๑ 

     ๑๐) นายธีรนันท๑  ชํุมใจ           ครูโรงเรียนวัดทําข๎าม สพป.ชม.เขต ๒  

    ๑๑) นางสมจิตร คําหมื่น             ครูโรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว  สพป.ชม.เขต ๓ 

    ๑๒) นางสาวสวรรค๑อําไพ  มณีส๎าว   ครูโรงเรียนบ๎านป่าแดง  สพป.ชม.เขต ๓ 
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๑๑๘ 

 

    ๑๓) นางประภาศรี สุทาปา           ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ชม.เขต ๔  

    ๑๔) นายอินแสง  เขียวพันธุ๑       ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๔ 

    ๑๕) นางสร๎อยเพ็ญ  วารี            ครูโรงเรียนบ๎านตาลเหนือ สพป.ชม.เขต ๕ 

    ๑๖) นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ  ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยไม๎หก  สพป.ชม.เขต ๕ 

    ๑๗) นางสาวอรุณการณ๑  เกตุบุญเรือง      ครูโรงเรียนบ๎านแมํลาย สพป.ชม.เขต ๕ 

    ๑๘) นางสาวภาวินี ปัญญจักร        ครูโรงเรียนแมํแฮเหนือ  สพป.ชม.เขต ๖ 

    ๑๙) นายเกษม  บุตรดาจันทร๑        ครูโรงเรียนบ๎านขุนแปะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

    ๒๐) นางลีลาวดี  ปาละอุด             ครูโรงรียนบ๎านปางอุ๐ง   สพป.ชม.เขต.๖  

    ๒๑) นางจินตรานุช  วันทมาตย๑      ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑ 

    ๒๒) นายภัคคุณ  นามวงศ๑            ครูโรงเรียนบ๎านสันปง  สพป.ชม.เขต ๒  

๑๐. คณะกรรมการตัดสิน A Math  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

       ๑) นางลีลาวดี  ปาละอุด           ครูโรงเรียนบ๎านปางอุ๐ง สพป.ชม.เขต ๖ 

       ๒) นางลําดวน คําปิ                  ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม.เขต ๓๔ 

       ๓) นายฉัตรชัย คมขํา               ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงดาว กองการศึกษาพิเศษ 

       ๔) นายพิทักษ๑  กลิ่นบํารุง            ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๕) นายธยศ ระวังงาน                ครูโรงเรียนบ๎านบวกครกน๎อย สพป.ชม.เขต ๑  

       ๖) นางจิตรานุช วันทมาตย๑            ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๗) นางสาวยุวรรณดี  มหามิตร        ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง  สพป.ชม.เขต ๑ 

       ๘) นางปุณณดา  บวรวุฒิภัทร๑       ครูโรงเรียน  สพป.ชม.เขต ๑  

       ๙) นายภัคคุณ  นามวงค๑             ครูโรงเรียนบ๎านสันปง  สพป.ชม.เขต ๒ 

     ๑๐) นางสาวศิวพร ทิพย๑พละ         ครูโรงเรียนบ๎านรํมหลวง  สพป.ชม.เขต ๒  

     ๑๑) นายยุทธนา วงค๑ใหญํ            ครูโรงเรียนบ๎านสันต๎นหมื้อ  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๑๒) นางสาวกรรณิการ๑ สํานักเนตร   ครูโรงเรียนบ๎านดอนชัย  สพป.ชม.เขต ๓ 

     ๑๓) นางจําเนียร วงศ๑คํา             ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านวังจ๏อม สพป.ชม.เขต ๓  

     ๑๔) นางประภาศรี สุทาปา            ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๔ 

     ๑๕) นางสร๎อยเพ็ญ  วารี               ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ชม.เขต ๔ 
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๑๑๙ 

 

     ๑๖) นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ     ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยไม๎หก  สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๑๗) นางสาวอรุณการณ๑  เกตุบุญเรือง   ครูโรงเรียนบ๎านแมํลาย สพป.ชม.เขต ๕ 

     ๑๘) นางสาวภาวินี ปัญญจักร๑          ครูโรงเรียนแมํแฮเหนือ  สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๑๙) นายธรภัทร  ภูดอนตอง          ครูโรงเรียนบ๎านขุนแปะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

     ๒๐) นางสาวจันทร๑สวําง  สมบูรณ๑      ครูโรงเรียนบ๎านขํวงสิงห๑  สพป.ชม.เขต ๑ 

๑๑.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมค าคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖,ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางเพลินพิศ   มันกระโทก         ครูโรงเรียนบ๎านเป้าวิทยาคาร สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางสุพิศ  ผัดแสน                   ครูโรงเรียนบ๎านรํมหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางโรจน๑รัศมี  ทับทิมทอง         ครูโรงเรียนบ๎านบวกเปา สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๔) นางสาวพรทิพย๑  เงินสัจจา        ครูโรงเรียนบ๎านกองลม  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๕) นางสาวรัชดา ไชยมี                  ครูโรงเรียนพัฒนาต๎นน้ําขุนคอง  สพป.ชม.เขต ๓  

        ๖) นายณัฐพงษ๑ กาญจนา             ครูโรงเรียนแมํโถวิทยา  สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๗) นายโอฬาร ชมดี                   ครูโรงเรียนบ๎านกองลอย   สพป.ชม.เขต ๕ 

        ๘) นางสาวณัฐติยา นันตะละ           ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฮเหนือสาขาแมํแจ๏ะ  สพป.ชม.เขต ๖  

        ๙) นางเกษริน ภิระตา                 ครูโรงเรียนแมํแดดน๎อย  สพป.ชม.เขต ๖ 

      ๑๐) นายดนุพล  ใจอ๎าย                 ครูโรงเรียนแจํมหลวง  สพป.ชม.เขต ๖  

      ๑๑) นางเหรียญทอง คํายอง          ครูโรงเรียนบ๎านหนองไคร๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๒) นางสุนทรา สมนิล                 ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๓) นางนรินทร๑พร  วัชรธนาพัฒน๑    ครูโรงเรียนบ๎านเชียงดาว สพป.ชม.เขต ๓  

      ๑๔) นายอมร สวัสดิรักษ๑                ครูโรงเรียนบ๎านวังจ๏อม สพป.ชม.เขต ๓   

      ๑๕) นางผํองพรรณ  สวัสดิรักษ๑       ครูโรงเรียนบ๎านทุํงละคร สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๑๖) นายทนงศักดิ์ ขันธ๑สุภา            ครูโรงเรียนบ๎านวังลุง  สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๑๗) นางอัจฉรา วิรัศมี                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํงูด สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๑๘) นางเพ็ญจันทร๑ มีมา             ครูโรงเรียนบ๎านโท๎งวิทยา  สพป.ชม.เขต ๕ 

      ๑๙) นางสาวสุดาวรรณ  วุฒิเจริญ   ครูโรงเรียนบ๎านกองแขก   สพป.ชม.เขต ๖ 

      ๒๐) นางพรรณี  ขัติวงศ๑                ครูโรงเรียนศรีจอมทอง     สพป.ชม.เขต ๖ 
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๑๒๐ 

 

๑๓. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโชโดกุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

        ๑) นางสาวชมพูนุช  จุํมผัด            ครูโรงเรียนบ๎านสันกําแพง สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางณาณิศา  เมํนแต๎ม             นักวิเคคราะห๑นโยบายและแผน  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นางสาวบุณฑริก สรินทร๑            ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านคาย  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางรุจิรัต  แก๎วกลางเมือง       ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางสาวศลิษา ผัดตัน                ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง   สพป.ชม.เขต ๕  

        ๖) นางสาวรุํงอรุณ  กวีรักภูผา         ครูโรงเรียนแมํเอาะ   สพป.ชม.เขต ๖ 

        ๗) นางกมลพรรณ  ปาวิลา              ครูโรงเรียนบ๎านนาจร   สพป.ชม.เขต ๖ 

๑๔. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโชโดกุ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        ๑) นางสาวสุวิมล  โสภาแดง            ครูโรงเรียนบ๎านบวกค๎าง สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๒) นางฟองจันทร๑  ใจแก๎ว               นักวิเคคราะห๑นโยบายและแผน    สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๓) นายภาคภูมิ วงค๑วรรณา            ครูโรงเรียนบ๎านสันต๎นหมื้อ  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๔) นางสิริลักษณ๑ วันเอก                ครูโรงเรียนบ๎านหัวริน   สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางสาวทิพวรรณ  สุดมุข            ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านอมก๐อย  สพป.ชม.เขต ๕  

        ๖) นางสาวรักชนก  ใจเย็น              ครูโรงเรียนบ๎านแมํซา  สพป.ชม.เขต ๖        

สนามแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม    อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย 

ชุดท่ี ๑๕ คณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

       (๑)คณะกรรมการอ านวยการสนามแข่งขัน 

       มีหน้าท่ี  

        ๑) อํานวยความสะดวกแกํคณะกรรมการ ผู๎เข๎าแขํงขัน และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแขํงขัน 

        ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และสํงผลการแขํงขันแตํละรายการให๎คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และ  เทคโนโลย ี

          และรายงานผลการแขํงขัน ประจําสนามแขํงขัน 

 

        ๓)พิจารณาข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู๎ยื่นข๎อทักท๎วง หรือข๎อร๎องเรียน 
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๑๒๑ 

 

          ต๎องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขํงขันน้ัน ๆ และถือการพิจารณาเป็นทีส่ิ้นสุด 

        ประกอบด้วย 

        ๑) นายชลอ   คธาประดิษฐ๑    รอง ผอ. สพป.ชม. เขต ๒  

        ๒) นางมณฑาทิพย๑   คําฟ ู   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต๓ 

        ๓) นางสุนิทรา    พรมมล   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต๕ 

        ๔) นางlสาวอุไร    เรือนโขง   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๔ 

        ๕) นางสาวศิพาณัฎฐ๑    ใจสัตย๑  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต๖ 

        ๖) นายอุทัย   ปัญญาโกญ   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๑ 

        ๗) นางสาวพิสมัย  อูปเงิน   ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๘) นางณิชนันทน๑   แดงมูล   ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๙) นางภัทราลักษณ๑   ดูํมณี   ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๐) นางไพริน   วงศ๑ษายะ   ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๑) นางอรวรรณ   ขาวลออ   นักวิชาการศึกษา  สพป.ชม.เขต ๒ 

      ๑๒) นางอัจฉรา   วรหาญ   ครูโรงเรียนวัดปางเติม  สพป.ชม.เขต ๒ 

       (๒)คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ๑  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวที   ที่ใช๎ในการแขํงขัน 

        ๒)จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แขํงขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแขํงขัน  

        ๓)ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

        ประกอบด้วย 

       (๓)คณะกรรมการรับรายงานตัว 

       มีหน้าท่ี 

        ๑)จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต๎องของผู๎เข๎าแขํงขัน และ  จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

         ๒)สํงเอกสารรายงานตัวให๎คณะกรรมการอํานวยการสนามแขํงขัน 

        ประกอบด้วย 

        (๔)คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการกลาง 



๑๒๒ 

 

        คณะกรรมการตัดสิน 

        มีหน้าท่ี 

        ๑) ตัดสินการแขํงขัน ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ด๎วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปรํงใส 

        ๒) สรุปผลการแขํงขันฯ ณ  จุดแขํงขันในแตํละกิจกรรมให๎กองอํานวยการแตํละสนามการแขํงขัน 

       คณะกรรมการกลาง 

       หน้าท่ี 

        ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ และอํานวยความสะดวก เพื่อให๎การประกวดแขํงขันในกิจกรรมที ่

        รับผิดชอบ 

        (ทุกระดับ) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรํวมเป็นกรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสิน 

        ไมํสามารถตัดสินไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ และมีจํานวนไมํครบตามเกณฑ๑การแขํงขัน  

       ประกอบด้วย 

 

๑.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่านิทาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสาวสิรินาถ  คงรัตน๑            ครูโรงเรียน สพป.กพ.เขต ๑ 

       ๒) นางอารีย๑  อรุณสิทธ์ิ                ครูโรงเรียนบ๎านแมํทัง สพป.ชม.เขต ๕    

       ๓) นางเอื้อมพร  ยั่งยืน                  ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านชํางเค่ิง สพป.ชม.เขต ๖    

       ๔) นางสาวอังคณา  เลิศบุญลักษณ๑    ครูโรงเรียนบ๎านปางปอย  สพป.ชม.เขต ๓    

       ๕) นางวิมล  หวงสุวรรณการ            ครูโรงเรียนบ๎านสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๒  

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางดารา  มูลละ                     ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางเรณู  กัลยา                      ครูโรงเรียนบ๎านมํวงพี่น๎อง   สพป.ชม.เขต ๔ 

๒.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

        คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางสาวพราวตะวัน  ธีระอนันท๑วดี  ครูโรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๒) นางสาวกิติวรา  แบนใจวาง          ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย สพป.ชม.เขต ๕    
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๑๒๓ 

 

        ๓) นางสุเทพ นนทธรรม                 ครูโรงเรียนบ๎านปากทางทําลี่ สพป.ชม.เขต ๖    

        ๔) นางกิ่งดาว ปัญญา                   ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๓    

        ๕) นางสุกัญญา สิงห๑กี                            ครูโรงเรียนแมํวินสามัคคี สพป.ชม.เขต ๔ 

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางสุรีรัตน๑  พรหมชนะ                  ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางสุริยา คําหลํอ                       ครูโรงเรียนสันทรายหลวง   สพป.ชม.เขต ๒ 

๓.กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสุรีย๑ฉาย  ไชยหมื่น                ครูโรงเรียนบ๎านหวัฝาย สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๒) นางอําพร  เป็งใจ                         ครูโรงเรียนบ๎านไรํ  สพป.ชม.เขต ๕    

       ๓) นางสายสมร  ไชยลาม            ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านพร๎าวหนุํม  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๔) นางสายพิณ  ธิวงค๑                           ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร๑   สพป.ชม.เขต ๔    

       ๕) นางบัวไล  มํวงศรี                           ครูโรงเรียนสันพระเนตร  สพป.ชม.เขต ๒ 

        คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางวิวรรณ  พัฒนากล๎า             ครูโรงเรียนบ๎านสันคะยอม  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางนิจชิตา  อินยิ้ม                   ครูโรงเรียนบ๎านมํวงพี่น๎อง   สพป.ชม.เขต  

๔.กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิก  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

        คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางอุราวรรณ  รุจิระพงศ๑          ครูโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๑ 

        ๒) นางมยุรี  คําแปง                     ครูโรงเรียนบ๎านน้ําแพรํ สพป.ชม.เขต ๔    

        ๓) นางทศพร  เขตคาม               ครูโรงเรียนบ๎านหลังทอํ  สพป.ชม.เขต ๕    

        ๔) นางพรรณิภา  เนติพล               ครูโรงเรียนวัดป่าแดง  สพป.ชม.เขต ๓    

        ๕) นางพัชนี มูลปินใจ                   ครูโรงเรียนปากทางทําลี่  สพป.ชม.เขต ๖ 

        คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางชํานาญยุทธ ชมภูคํา             ครูโรงเรียนบ๎านป่าลาน   สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางมาลี อินธิไชย                   ครูโรงเรียนพร๎าวบูรพา   สพป.ชม.เขต ๒ 
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๑๒๔ 

 

๕.กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร   ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

        คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางเพ็ญศรี  ขันคํา                ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหมํ สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๒) นางยุพิน  สมบูรณ๑                 ครูโรงเรียนบ๎านหลวง สพป.ชม.เขต ๕    

        ๓) นางอําไพ ทิพย๑จันทร๑              ครูโรงเรยีนบ๎านเหลําป่าฝาง  สพป.ชม.เขต ๔    

        ๔) นางบุษกร  คําปัน                  ครูโรงเรียนบ๎านหลักปัน  สพป.ชม.เขต ๒    

        ๕) นางมณีรัตน๑  ยี่สารพัฒน๑          ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎   สพป.ชม.เขต ๒  

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางโสพิศ  เวียงหล๎า                ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดง สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางพรพรหม  อินชัย                ครูโรงเรียนวัดทําข๎าม  สพป.ชม.เขต ๒ 

๖.กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางแจํมจันทร๑  วงศ๑เมธา           ครูโรงเรียนบ๎านศรีดอนไชย สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๒) นางอัญชลี สุรินทร๑                ครูโรงเรียนบ๎านบงตัน สพป.ชม.เขต ๕    

       ๓) นายสุรินทร๑  โนณะสุ                ครูโรงเรียนบ๎านขุนแตะ   สพป.ชม.เขต ๖    

       ๔) นางสุภัทรา บุญทวี                  ครูโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง  สพป.ชม.เขต ๔    

       ๕) นางเกษร  ภมรสูตร                  ครูโรงเรียนสันมหาพน   สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางทิพย๑สุคนธ๑  ศรีวิชัย              ครูโรงเรียนสันทรายหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นายสุเมธ  ศรีวิไล                  ครูโรงเรียนบํอแก๎ว  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

 ๗.กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสาวสายพิณ  เดชปัญญา       ครูโรงเรียนวัดนันทาราม  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๒) นายเสวต ใจมูล                      ครูโรงเรียนบ๎านปางอุง  สพป.ชม.เขต ๕    

       ๓) นางดวงสมร  สมบูรณ๑             ครูโรงเรียนบ๎านกาดเขมวังศ๑   สพป.ชม.เขต ๔    
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๑๒๕ 

 

       ๔) นายสุทยา บิดขุนทด                ครูโรงเรียนบ๎านรุ๎ง  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๕) นางนิราพร  พึ่งนิล                    ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว   สพป.ชม.เขต ๒  

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางสุวคนธ๑  ทรงธรรม             ครูโรงเรียนสันศรี   สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางอรพิน หมั่นแสวง                 ครูโรงเรียนบ๎านผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๒ 
 

๘.กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

        คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นางยาใจ  ธรรมลังกา              ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง  สพป.ชม.เขต ๓ 

        ๒) นางสุวรรณ  ตาสา                  ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย  สพป.ชม.เขต ๕    

        ๓) นายปฏิภาน  โรจน๑รุํง              ครูโรงเรียนสันมหาพน  สพป.ชม.เขต ๒    

        ๔) นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง    ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกึ้ด  สพป.ชม.เขต ๒    

        ๕) นางปรียวัฒน๑  ศูนย๑จันทร๑           ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางสาวยุพา เขียวหนํอกเมือง      ครูโรงเรียนบ๎านแมํตะมาน  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางลัดดาวรรณ แซํปัง               ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๙.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (โปรแกรม Paint)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นายทิพย๑  อัคยาน                  ครูโรงเรียนวัดร๎องอ๎อ  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๒) นางสาววัชรา ยาวรรณศรี          ครูโรงเรียนบ๎านขุนแตะ สพป.ชม.เขต ๕    

       ๓) นางสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน๑            ครูโรงเรียนบ๎านเหลําเป้า สพป.ชม.เขต ๔    

       ๔) นายชาคริต  อินชัย                 ครูโรงเรียนบ๎านปางฮําง  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นางสุดาศรี  คําดี                   ครูโรงเรียนป่าบงห๎วยฮําง สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นายอนุกูล  อินศวร                 ครูโรงเรียนสนัป่าตึงวิทยาคาร สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางอําพร  ทองมูล                 ครูโรงเรียนบ๎านสะลวกนอก  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๐.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดร าไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ 
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๑๒๖ 

 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางเมย๑ณิศา  พูนจันทร๑             ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.ชม.เขต ๔ 

       ๒) นางศรีสวาท  อินต๏ะทา             ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๓) นางสาวสายสุรีย๑  ชนะใหญํ        ครูโรงเรียนสันมหาพน  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๔) นางแสงจันทร๑  คุณยศยิ่ง          ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นางสาวภัสดาภรณ๑  บุญทา       ครูโรงเรียนเมืองกึ้ด  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางวราภรณ๑ ปันสา                ครูโรงเรียนบ๎านหลวง สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางพัชรา  แสงแก๎ว                ครูโรงเรียนบ๎านปง   สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๑.กิจกรรมการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางนราพร  ฟูมูลเจริญ             ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฝก  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นายก๎าวพารักษ๑  ชาวส๎าน          ครูโรงเรียนบ๎านสบนาง  สพป.นําน เขต ๑    

       ๓) นางสุภาภรณ๑  รํมโพธ์ิ              ครูโรงเรียนบ๎านแมํนาจร  สพป.ชม.เขต ๕    

       ๔) นางสุพรรณ รอบเมือง              ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา   สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นายอัมเรศ  พรมเสน              ครูโรงเรียนบ๎านเมืองก๏ะ  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางสุนีย๑  สมัคร                     ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางรัตนา อินศวร                   ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๒.กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

        คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายเกรียงไกร  ศิริ                   ผอ.โรงเรียนบ๎านหนองบัวหลวง  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๒) นางพิมพ๑ใจ  ยานะ                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํแสะ สพป.ชม.เขต ๒    

        ๓) นางปราณีย๑  แวํนฟ้า                 ครูโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็น  สพป.ชม.เขต ๓    

        ๔) นางสาวระรินทิพย๑  ปิมมณี          ครูโรงเรียนบ๎านแมํนาจร  สพป.ชม.เขต ๕  

        ๕) นายจํารัส มณีวรรณ                   ครูโรงเรียนบ๎านป่าเหมือด  สพป.ชม.เขต ๒ 
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๑๒๗ 

 

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายสมเกียรติ มณีรักษ๑                ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางมาลี สายใจอูป                     ครูโรงเรียนบ๎านแมํเหียะ  สพป.ชม.เขต ๒    

 

๑๓.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่านิทาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

        คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสาวพิมพา  ตาปี                 ครูโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๑ 

       ๒) นางอารีย๑  อรุณสิทธ์ิ               ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านแมํทัง สพป.ชม เขต ๕    

       ๓) นางฉวีวรรณ  ทองสุข                ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา   สพป.ชม.เขต ๒    

       ๔) นายประสิทธ์ิ  ขัตติมะ               ครูโรงเรียนบ๎านแมํโต๐   สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นางดารา  มูลละ                     ครูโรงเรียนสันทรายหลวง   สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางปราณี ไชยเทศ               ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๗) นางกําไล  เอื่ยมงาม                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๑๔.กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์  ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางดาวเรือง  กินาวงค๑              ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง  สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๒) นางมลชญา  หินสุวรรณ             ครูโรงเรียนวัดร๎องอ๎อ  สพป.ชม เขต ๑    

       ๓) นางอัมพร  นะติกา                  ครูโรงเรียนบ๎านตํอเรือ  สพป.ชม.เขต ๖    

       ๔) นางจิตนิภา  สมปรารถนา          ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔  

       ๕) นางวัทยารัตน๑  กาญจนพันธ๑บุญ     ครูโรงเรียนบ๎านเจดีย๑แมํครัว  สพป.ชม.เขต ๒  

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางสังวาล  วงศ๑สกุล               ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

        ๗) นางบุษบา อุตะมาะ                 ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต  

๑๕.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓  
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๑๒๘ 

 

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางเสาวลักษณ๑  คําใจ            ครูโรงเรียนวัดทําข๎าม  สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางวิภาพร ศรีธพันธ๑               ครูโรงเรียนชุมชนวัดทําเดื่อ  สพป.ชม เขต ๑    

       ๓) นางสาวกิติวรา แบนใจวาง          ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย  สพป.ชม.เขต ๕    

       ๔) นางสุภาภรณ๑  มั่นเกตุวิทย๑          ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔  

        ๕) นางกัญญา ยี่ดวง                   ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางกันยา  เบิกบาน                 ครูโรงเรียนสหกรณ๑ดําริ   สพป.ชม.เขต ๒  

       ๗) นางรัชนี  สุวรรณนาคะ              ครูโรงเรียนบ๎านแมํสา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๖.กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓  

       คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายศิลปชัย  ขันดลวงค๑             ครูโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๒ 

        ๒) นางบุญเตรียม สาระจันทร๑          ครูโรงเรียนวัดขํวงสิงห๑ สพป.ชม เขต ๑    

        ๓) นายถนัด   ทองคํา                  ครูโรงเรียนวัดชํางเค่ียน  สพป.ชม.เขต ๑    

        ๔) นายนเรศ  บุญลอย                  ครูโรงเรียนบ๎านศาลา  สพป.ชม.เขต ๒  

        ๕) นายศุภวัฒน๑  หมั่นแสวง            ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นางนิจชิตา  อินยิ้ม                 ครูโรงเรียนบ๎านผึ้ง  สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางพัชรา  ปิจมิตร                   ครูโรงเรียนสันป่าสัก สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๗.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

        คณะกรรมการตัดสิน 

        ๑) นายนิยม  ฝั้นพรหมมินทร๑         ครูโรงเรียน สพป.นําน.เขต ๒ 

        ๒) นางพวงพิกุล  อาศนะ              ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป.ชม เขต ๑    

        ๓) นางสุกัญญา หุํนภักดี                ครูโรงเรียนแมํคะ  สพป.ชม.เขต ๓    

        ๔) นางศรีพรรณ๑  เกสรศรี            ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านพร๎าวหนุํม  สพป.ชม.เขต ๒  

        ๕) นางพจนีย๑  ชุมจิตต๑                 ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 
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๑๒๙ 

 

       คณะกรรมการกลาง 

        ๖) นายอํานวย อินทวงศ๑             ครูโรงเรียนบ๎านบวกเปา สพป.ชม.เขต ๒  

        ๗) นางมาลี จันทร๑สีทอง             ครูโรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย สพป.ชม.เขต ๒ 

๑๘.กิจกรรมการแขง่ขันการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายสีปากชาม  ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นายพิสันต๑  จันต๏ะพิงค๑            ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎ สพป.ชม.เขต ๒ 

       ๒) นางเฟื่องฟ้า  ภูมิมาลา             ครูโรงเรียนทําศาลา สพป.ชม เขต ๑    

       ๓) นายประทีป ด๎วงเขียว               ครูโรงเรียนบ๎านขุตแตะ  สพป.ชม.เขต ๕    

       ๔) นางสุรีย๑รัตน๑ วันนะ               ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นางเอมชานุช  ไคร๎งาม            ครูโรงเรียนบ๎านแจํงกูํเรือง  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางประไพศรี  พุฒธิมา           ครูโรงเรียนบ๎านหนองหาร สพป.ชม.เขต ๒  

       ๗) นางปราณี ไชยเทศ                 ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๑๙.กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางสาวสุภาพร  ช่ืนสุขเจริญกุล    ครูโรงเรียนบ๎านแมํซา สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๒) นางอําไพ  สมณะ                  ครูโรงเรียนบ๎านเหลําเป้า  สพป.ชม เขต ๔    

       ๓) นางนันทกา  ปิ่นมณี                 ครูโรงเรียนบ๎านสันคะยอม  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๔) นางโสภา ตั้งยาว                   ครูโรงเรียนวัดทําข๎าม   สพป.ชม.เขต ๒  

        ๕) นางกษมน  ตาเขียว              ครูโรงเรียนสันทรายหลวง   สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางสาวอําพรรณ  พรหมเสน       ครูโรงเรียนบ๎านสันคะยอม สพป.ชม.เขต ๒  

       ๗) นางจําปี  วงศ๑ปาลี                 ครูโรงเรียนบ๎านศาลา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๐.กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

       คณะกรรมการตัดสิน 



๑๓๐ 

 

       ๑) นางสาวเกศกนก  เวชกิจ          ครูโรงเรียนบ๎านแมํซา สพป.ชม.เขต ๕ 

       ๒) นายรัตนพงษ๑  ตูมพสุวรรณ        ครูโรงเรียนวัดขํวงสิงห๑  สพป.ชม เขต ๑    

       ๓) นายเสรี  จันทขาว                  ครูโรงเรียนชลประทานเข่ือนแมํกวง  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๔) นายสิริ  ถาวร                      ครูโรงเรียนบ๎านทําเกวียน  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นายจรญู  อํานา                     ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกึ้ด   สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

       ๖) นางพัชนี  เรือนคํา                  ครูโรงเรียนบ๎านป่าต้ิว  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๗) นางนงคราญ  ราชาตัน           ครูโรงเรียนบ๎านน้ําริน  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๑.กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

       คณะกรรมการตัดสิน 

       ๑) นางเพ็ญศรี   ตาปัญญา             ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยเฮี่ยน สพป.ชม.เขต ๓ 

       ๒) นายณรงฤทธ์ิ  อํอนจันทร๑           ครูโรงเรียนวัดชํางเค่ียน  สพป.ชม เขต ๑    

       ๓) นายบุญเทิง  มูลต๏ะ                  ครูโรงเรียนบ๎านหลวง  สพป.ชม.เขต ๒    

       ๔) นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย๑      ครูโรงเรียนบ๎านบํอแก๎ว  สพป.ชม.เขต ๒  

       ๕) นายจงจิตร  ปิ่นแก๎ว                ครูโรงเรียนบ๎านหลักปัน  สพป.ชม.เขต ๒ 

      คณะกรรมการกลาง 

      ๖) นางสุทิม  ปินตา                    ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎   สพป.ชม.เขต ๒  

      ๗) นางจุฑารัตน๑  ดาวสนั่น            ครูโรงเรียนบ๎านริมใต๎  สพป.ชม.เขต ๒ 

 

๒๒.กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

      คณะกรรมการตัดสิน 

      ๑) นางยาใจ  ธรรมลังกา              ครูโรงเรียนบ๎านเวียงฝาง สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๒) นางสุวรรณ  ตาสา                  ครูโรงเรียนบ๎านตุงลอย   สพป.ชม เขต ๕    

      ๓) นายปฎิภาน  โรจน๑รุํง              ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒    

      ๔) นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง  ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกึ้ด  สพป.ชม.เขต ๒  

      ๕) นางปรียาวัฒน๑  ศูนย๑จันทร๑       ครูโรงเรียนบ๎านหนองปลามัน  สพป.ชม.เขต ๒ 

User1
Highlight

User1
Highlight



๑๓๑ 

 

      คณะกรรมการกลาง 

      ๖) นางสาวยุพา เขียวหนํอแก๎ว         ครูโรงเรียนบ๎านแมํตะมาน  สพป.ชม.เขต ๒  

      ๗) นางลดาวรรณ  แซํปัง                           ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๓.กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

      คณะกรรมการตัดสิน 

      ๑) นางอนัญญา  กันศรีนวล        ครูโรงเรียนบ๎านแมํขํา สพป.ชม.เขต ๓ 

      ๒) นายทิพย๑  อัครยาน             ครูโรงเรียนวัดร๎องอ๎อ   สพป.ชม เขต ๑    

      ๓) นายชาคริต  อินชัย                 ครูโรงเรียนปางฮําง สพป.ชม.เขต ๒    

      ๔) นางสุดาศรี  คําดี                   ครูโรงเรียนป่าบงห๎วยฮําง สพป.ชม.เขต ๒  

      ๕) นายอนุกลู  อินศวร                 ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร  สพป.ชม.เขต ๒ 

       คณะกรรมการกลาง 

      ๖) นางวันทนีย๑  ธรรมดุลพินิจ         ครูโรงเรียนบ๎านบวกเปา สพป.ชม.เขต ๒  

      ๗) นายสมพงษ๑  บุญชํวย                ครูโรงเรียนวัดทําข๎าม  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๔.กิจกรรมการแข่งขันการประกวดร าไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

      ๑) นางเมย๑นิศา  พูนจันทร๑              ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน  สพป.ชม.เขต ๔ 

      ๒) นางศรีสวาท  อินต๏ะทา              ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโป่ง    สพป.ชม เขต ๒    

     ๓) นางสาวสายสุรีย๑  ชนะใหญํ         ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.ชม.เขต ๒    

     ๔) นางแสงจันทร๑  คุณยศยิ่ง           ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.ชม.เขต ๒  

     ๕) นางสาวภัสดาภรณ๑  บุญทา         ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกึ้ด  สพป.ชม.เขต ๒ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นางสาววราภรณ๑  ปันสา            ครูโรงเรียนบ๎านหลวง สพป.ชม.เขต ๒  

     ๗) นายพัชรา แสงแก๎ว                   ครูโรงเรียนบ๎านปง  สพป.ชม.เขต ๒ 

๒๕.กิจกรรมการแข่งขันการเต้นหาเครื่องประกอบเพลง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

คณะกรรมการตัดสิน 

      ๑) นางอุไร   สิทธไชย                   ครูโรงเรียนบ๎านแมํขํา สพป.ชม.เขต ๓ 
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๑๓๒ 

 

      ๒) นางชลนารา  ญานะ                 ครูโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ๑  สพป.ชม เขต ๔    

      ๓) นายนราพร  ฟูมูลเจริญ             ครูโรงเรียนบ๎านแมํแฝก  สพป.ชม.เขต ๒    

      ๔) นายก๎าวพารักษ๑  ชาวส๎าน          ครูโรงเรียนสบนาง สพป.นําน.เขต   

      ๕) นางสุภาภรณ๑  รํมโพธ์ิ               ครูโรงเรียนบ๎านแมํนาจร  สพป.ชม.เขต ๖ 

คณะกรรมการกลาง 

     ๖) นายอัมเรศ พรมเสน                 ครูโรงเรียนบ๎านเมืองก๏ะ  สพป.ชม.เขต ๒  

     ๗) นางรัตนา  อินศวร                   ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยา สพป.ชม.เขต ๒ 

 

 

 
 


